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Agrotidae (slot).

Amphipyrinae ( slot )

.

Apamea Tr. i
)

516. A. lithoxylaea Schiff. Verbreid op de zandgronden en in bos-

achtige streken, zowel in het Oosten als in de duinen, in het binnen-

land veel minder zeldzaam dan de volgende soort, zonder echter nu
bepaald een gewoon dier te zijn ; komt ook hier en daar in het lage

land voor. Nog geen enkele vindplaats is uit het Noorden van het

land of van de Wadden bekend.

1 gen., begin Juni tot eind Aug. (4-6 tot 25-8).

V i n d p 1. Ov. : Borne, Colmschate, Olst, Kampen. Gdl. : Apel-
doorn, Twello (ongeregeld en tamelijk weinig). Voorst, Brummen,
Spankeren, Dieren, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen,
Bennekom, Lunteren ; Zutfen, Warnsveld, Eefde, Gorsel, Laren,

Vorden, Aalten, Doetinchem, Doesburg, Didam, Bijvank, Lobith,

Herwen ; Ubbergen, Beek-Nijm., Nijmegen, Ingen, Drumpt, Leeu-

v/en, Wamel. Utr. : Rhenen, De Bilt, Utrecht, Soest, Harmeien.
N.H. : Bussum, Amsterdam, Aalsmeer, Overveen, Haarlem. Z.H. :

Noordwijk, Den Haag, Oostvoorne, Numansdorp, Dordrecht, Wil-
lemsdorp, Melissant. N.B. : Woensdrecht, Bergen op Zoom, Breda,

Oosterhout. Geertruidenberg, 's-Hertogenbosch, Cuyck, Deurne.
Lbg. : Venlo, Tegelen, Steyl, Roermond, Weert, Kerkrade,
Maastricht, Schimmert, Meerssen, Houthem, Valkenburg, Voeren-
daal, Gulpen, Epen, Mechelen.

Var. Zeer gering, op enkele kleine tintverschillen na.

517, A. sublustris Esp. Verbreid in het Oosten, vooral op zand-

gronden en in bosachtige streken, maar lokaal en bijna steeds zeld-

zaam ; veel gewoner in de duinen, maar tot nog toe niet noordelijker

dan Heemskerk aangetroffen. Ook op de Duitse Wadden is de

soort niet gevonden. In het gehele omringende Noordduitse ge-

1) Het manuscript van het slot der Agrotidae was in het voorjaar van 1945

gereed. Het is zoveel mogelijk bijgewerkt, doch een vrij groot aantal vindplaatsen

moest reeds voor het supplement genoteerd worden.
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bied is zij zeer lokaal en zeldzaam, evenals in Denemarken. In Groot-
Brittannië is sublustris in hoofdzaak een dier van kalkgronden, vooral

aan de kust, , .though it is common enough in beech woods on chalk

hills inland" (Barrett, Brit. Lep. 4 : 361 ) . Dit alles wijst er sterk

op, dat sublustris een warmteminnende soort is.

1 gen., begin Juni tot eind Juli (5-6 tot 25-7).

V i n d p 1. Ov. : Deventer. Gdl. : Nijkerk, Twello (ongeregeld

en tamelijk weinig), Spankeren, Velp, Wageningen ; Warnsveld,
Eefde, Doetinchem, Babberich, Lobith, Herwen ; Beek bij Nijmegen,
Nijmegen. N.H. : Bussum, Amsterdam, Heemskerk, Wijk aan Zee,

Velzen, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bentveld, Zandvoort.
Z.H. : Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Scheveningen,

Hoek van Holland, Numansdorp. N.B. : Engelen. Lbg. : Venlo,

Meerssen, Houthem, Voerendaal.
Var. 1. f. sublustris Esp., 1788, Schmett. in Abb. 4:408, pi.

133, fig. 1. Grondkleur der wis. vuil bruinachtig grijsgeel met weinig

afstekende tekening. Een donkere bijna eenkleurige vorm. Niet ge-

woon. Nijkerk, Beek-Nijm., Nijmegen, Wijk aan Zee, Overveen
(Z. Mus.) ; Eefde, Velzen (L. Mus.).

2. f. pallida Tutt, 1889, Entomologist 22 : 11. Grondkleur der wis.
witachtig geel met scherp afstekende donkere tekening. Zeldzaam.

Noordwijk (Z. Mus.) ; Den Haag (L. Mus.).

3. f. intermedia Tutt, I.e. Grondkleur der wis. geelachtig oker-

kleurig met iets grijze tint, tekening variërend in duidelijkheid.

Hoofdvorm.
4. f. versicolor nov. {lythoxylaea Hb., 1800 —1803, Sammlung

Eur. Schmett., fig. 240, nee Schiff., 1775). Grondkleur der wis. hel-

der geelbruin, donkere tekening helder roodbruin, scherp afste-

kend i). Zeldzaam. Eefde (L. Mus.) ; Velzen (Z. Mus.).

518. A. monoglypha Hufn. In het gehele land op alle grondsoor-

ten algemeen tot zeer algemeen. Bekend van Texel (veel, F. F.),

Vlieland, Terschelling, Ameland (veel, Br.), Schiermonnikoog (zeer

talrijk, Wiss.). 1 gen., begin Juni tot eind Septr. (4-6 tot 24-9).

Var. Literatuur : L e mp k e, 1940, Lambillionea 40 : 14—19^).

^) Ground colour of the fore wings clear yellow-brown, dark markings clear

red-brown, sharply contrasting. [A new name for Noctua lythoxylaea Hb.,

1800—1803, Samml. Eur. Schm., fig. 240, which name may cause confusion

with the preceding species.]

-) In 1940 (Lambillionea 40 : 14) I gave a survey of the forms of Apamea
monoglypha. A few conclusions in this article are not correct owing to the

fact that I had not seen Scotch material and therefore had to depend exclusively

on the original descriptions. In March 1948, however, I saw a fine series at the

Tring Museum. As I suspected already, the darkest Scotch forms are not black,

but blackish brown. This induces the following changes in my table. I.e. : 19 :

5. Fore wings dark brown with indistinct markings ^ f. brunnea Tutt.

6. Fore wings blackish brown with distinct markings = f. infuscata Buchanan-

White.
7. Fore wings blackish brown with indistinct markings = f. obscura Thierry

Mieg {aethiops Tutt).
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1 . f. pallida nov. Grondkleur der wis. bruinachtig wit, tekening

duidelijk'). Apeldoorn (tr., de Vos) ; Den Haag (L. Mus.).
2. f. grisea nov. Grondkleur der wis. donkergrijs, zonder bruine

tint 2). Zie Barrett 4, pi. 177, fig. lg. Stellig zeldzaam. Biltho-

ven (Cold.) ; Amsterdam (Klaassen).

3. f. monoglypha Hufn. Vvls. bruingrijs met duidelijke tekening

en een grote witachtige vlek aan de binnenrandshoek, Seitz 3, pi.

39g, fig. 3 en (als „obscura") fig. 6 ; South, pi. 136, fig. 1 en 2.

Zeer gewoon.
4. f. pallida-fasciata nov. De gehele gewaterde band witachtig,

overigens als de typische vorm^). Winterswijk (Knf.) ; Bilthoven

(Gold.).

5. f. contraria Lpk., 1940, Lamb. 40 : 18. Als de typische vorm,

maar grondkleur donkerbruin. Seitz, I.e., regel h, fig. 1 (als ,,infus-

cata"). Een prachtige bonte en stellig niet zeldzame vorm. Almelo,

Ginneken (v. d. M.) ; Apeldoorn (Wiss.) ; Nes op Ameland (Br.) ;

Bijvank, Montferland (Sch.); Berg en Dal, Nijmegen, Amsterdam,
Mook (Z. Mus.); Heer (Mus. Rd.).

6. f. intacta Petersen, 1903, Lep. fauna Estland : 84 {obscura Tutt,

1889, Entom. 22:42, nee Thierry Mieg, 1886). Vvls. eenkleurig

grijsbruin of bruin met vrij duidelijke, maar niet lichtere tekening ;

de lichte vlek boven de binnenrandshoek ontbreekt. Seitz, I.e., fig.

5 ; South, fig. 3 en 4 ; Keer, pi. 41, fig. 3. Even gewoon als de

typische vorm.

7. f. uniformata Weymer, 1878, Jahresber. Naturw. Ver. Elber-

feld : 18. Vvls. eenkleurig donkerbruin met duidelijke tekening. Seitz,

pi. 39 h, fig. 2 {,,brunnea") en 3 {„aethiops") ; South, fig. 5. Ge-
woon.

8. f. benesignata nov. Vvls. eenkleurig donkerbruin met duide-

lijke tekening, de 3 dwarslijnen licht, scherp afstekend^ ). Wijk aan
Zee, en een iets minder contrastrijk ex. van Naarden (Z. Mus.).

9. f. brunnea Tutt, 1889, Entom. 22:42. Voorvls. eenkleurig

donkerbruin zonder duidelijke tekening. Veel zeldzamer dan de beide

vormen 6 en 7. Rijs, Hilversum, Naarden, Haarlem (Z. Mus.);

Nijmegen (Wiss.) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Tilburg (Priems).

10. f. infuscata Buchanan-White, 1871. Fauna Pertensis 1 : 14.

Voorvls. zwartbruin met duidelijke tekening. Lonneker, Beekbergen,

Eperheide (v. d. M.); Apeldoorn (de Vos); Nigtevecht (L. Mus.);

Soest, Amsterdam, Breda (Z. Mus.) ; Wassenaar (Wiss.) ; Nuenen
(Neijts).

11. f. obscura Thierry Mieg, 1886, Le Naturaliste 8 : 237

{aethiops Tutt, 1889, I.e. :42). Voorvls. zwartbruin met nauwelijks

zichtbare tekening. Elspeet (v. d. M.) ; Apeldoorn (de Vos) ; De

1
) Ground colour of the fore wings brownish white, markings distinct.

2) Ground colour of the fore wings dark grey, without brown tint.

3) The whole space between outer line and submarginal line whitish, for the

rest as the typical form.

^) Fore wings unicolorous dark brown with distinct markings, the 3 transverse

lines pale, sharply contrasting.
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Steeg, Nigtevecht (L. Mus.); Oosterbeek, Renkum, Aalten, Soest

(Z. Mus.) ; Wassenaar, Valkenburg (Wiss.) ; Texel (F.F.).

[De vindplaatsen der nrs. 9—1 1 zijn minder volledig dan gewoon-
lijk, daar ik pas in Maart 1948 Schots materiaal zag en met zeker-

heid wist, hoe deze donkere vormen er werkelijk uitzien. Het was
me niet mogelijk daarna nog alle collecties opnieuw te controleren.]

12. f. rosea Schönfeld, 1917, Int. Ent. Z. Guben 11 : 167. Gehele
vvl. helder roserood bestoven. Een ex. met duidelijk roodachtig

getinte wis. van Soest (Lpk.) ; een donker roodbruin ex. van
Voerendaal (Br.).

13. f. juncta nov. Zie Gat. IV: (204). Nijmegen (Vari).

14. f. semiconfluens nov. Zie Gat. IV, I.e. Montferland (Sch.);

Dieren, Bergen op Zoom (L. Mus.); Zeist (Br.); Hilversum
(Doets); Bussum (Vari); Rotterdam (Z. Mus.); Deurne (Nies).

15. Dwergen. Deurne (Nies); Groede (Lpk.).

519. A, latéritia Hufn. In het gehele Oosten, zowel op zand-

gronden als in het lage land, vooral op droge terreinen plaatselijk

niet ongewoon ; in het Westen geheel ontbrekend (op een enkele

toevallige vangst in de nabijheid van de hoofdstad na). In Enge-
land is de soort niet inheems (1 ex. bekend uit Wales), zodat een

deel van de Westgrens van het areaal van Noord naar Zuid vrij-

wel dwars door ons land loopt. 1 gen., half Juni tot tweede helft

van Augustus (15-6 tot 23-8).

V i n d p 1. Fr. : Rijs, Wolvega. Gr. : Delfzijl, Groningen. Dr
Norg, Veenhuizen, Schoonoord, Hoogeveen. Ov. : Denekamp, De
Lutte, Almelo, Nijverdal, Rijsen, Diepenveen, Deventer. Gdl.

Harderwijk, Putten, Leuvenum, Hulshorst, Nunspeet, Heerde
Epe, Apeldoorn, Twello (slechts in enkele jaren), Hoenderlo
Tongeren, Laag Soeren, Dieren, De Steeg, Velp, Arnhem, Ooster-

beek, Renkum, Bennekom, Lunteren ; Zutfen, Warnsveld, Vor-
den, Lochem, Eibergen, Ruurlo, Winterswijk, Aalten, Gaanderen,
Doetinchem, Bijvank, Montferland, Lobith ; Ubbergen, Nijmegen.

Utr. : Doorn, Maarsbergen, Zeist, De Bilt, Soest, Nigtevecht.

N.H. : Hilversum, Laren, Bussum, Amsterdam (20-7-1906, Z.
Mus.). N.B.: Bergen op Zoom, Oudenbosch, Breda, Ginneken,

Tilburg, Vugt, 's-Hertogenbosch, Geldrop, Deurne. Lbg. : Mook,
Venlo, Blerick, Tegelen, Steyl, Roermond, Linne, Stein, Brunsum,

Kerkrade, Nuth, Voerendaal, Houthem, Meerssen, Epen.

Var. 1. f. latéritia Hufn. Grondkleur der wis. roodachtig bruin,

tekening duidelijk, niervlek licht geringd. Svenska Fjärilar, pi. 25,

fig. 10a. Hoofdvorm.

2. f. unicolor Heinrich, 1916, D. Ent. Z.: 515. Vvls. eenkleurig

roodbruin, zonder tekening, alleen de buitenrand van de niervlek

bhjft wit. Keer, pi. 41, fig. 5. Putten, Vorden, Lochem (Z. Mus.);

Bennekom, Nuth (Cet.); Hilversum (Doets); Breda (20).

3. f. derufata Warren, 1911, Seitz 3 : 166, pi. 39 i, fig. 5 en 6.

Vvls. licht roodachtig zonder de donkere roodbruine tint. Huls-
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horst (Klaassen); Bennekom (Cet.); Nijmegen (Wiss.).

4. f. grisesccns nov. Grondkleur der wis. grijsachtig, roodbruine

tint zeer zwak^). Nijmegen (Z. Mus.).

5. f. contraria Hdm., 1933, Int. Ent. Z. Guben 27: 332. Vvls.

aan de voorrand en in het franjeveld donkerbruin, als bij de stam-

vorm. Het begin van de dwarslijnen, de stippen op de aderen en de

golflijn met .duidelijke geelachtige punten afgezet. De gehele on-

derhelft van de wis. langs de binnenrand tot de golflijn scherp

afstekend met geelachtige tot bruingele grondkleur. Zeist (Br.);

Amsterdam (Z. Mus.); Deurne (Nies).

6. f. borealis Strand, 1903, Archiv for Math, og Nat. 25 (9) : 13.

Grondkleur donkerder, bruiner, dan bij de typische vorm, teke-

ning scherp. Svenska Fjärilar, I.e., fig. 10b. Norg, Nunspeet (Mac
G.); Putten, Arnhem, Renkum, Mook (Z. Mus.); Bijvank, Mont-
ferland (Sch.).

7. f. melania Lbll., 1903, Cat. Lép. de Belgique: 93 {nigricans

Meves, 1914, Ent. Tidskr. 35 : 26). Grondkleur der vvls. zeer don-

ker, zwartbruin, tekening nauwelijks zichtbaar ; avis. eveneens
verdonkerd. Arnhem (Z. Mus., en een trans, van De Bilt); Mont-
ferland (tr., Sch.); Hilversum (Doets).

8. f. albicingulata Warnecke, 1931, Verh. Ver. f. naturw. Hei-

matforschung zu Hamburg 23 : 6. Ronde vlek en niervlek beide

geheel witachtig geringd. Putten (Z. Mus.); Epe (11), Vorden
(16), Breda (Z. Mus., 19); Doetinchem (Cold.).

9. f. obsoleta Stephan, 1924, Iris 39 : 26. Ronde vlek en nier-

vlek beide zonder lichte omranding, overigens normaal. Schoon-

oord (L. Mus.); Hilversum (Doets); Bergen op Zoom (Korringa).

520. A, aquila Donzel subsp. funerea Hein. Verbreid in het

Oosten van het land op plaatsen, waar Molinia caerulea Mönch,
de voedselplant, op vochtige plekken groeit, dus bij voorkeur aan

de rand van vennen en op vochtige bosplekken, plaatselijk stellig

niet zeldzaam. 1 gen., begin Juli tot half Aug. [7-7 tot 5-8).

In Denemarken alleen bekend van het Troslev Moor dicht bij

de Zuidgrens van Jutland. In Sleeswijk-Holstein verbreid tot naar

het N. op moerassige plaatsen (,, Moore"); bij Hamburg in het

gehele gebied in hetzelfde biotoop als bij ons, in sommige jaren

niet zeldzaam ; bij Bremen in het Oyter Moor ; in Hannover niet

zeldzaam bij de stad (van hier beschreven door Von Heine-
mann) en in de Lüneburger Heide; in Westfalen talrijk in de

Senne bij Paderborn en in 1911 bij Sinsen (bij Elberfeld); niet be-

kend uit de Rijnprov. In België bekend van enkele plaatsen in de

Ardennen : Petit-Han, Sclessin en Torgny. Niet in Groot-Brit-

tannië voorkomend. De Westgrens van het verbreidingsgebied

loopt dus ongeveer van Noord naar Zuid midden door ons land.

Vin dpi. Dr. : Veenhuizen, Assen, Schoonoord, Wijster. Ov.:

Valthe, Almelo, Borne, Colmschate. Gdl. : Winterswijk. N.B. :

^) Ground colour of the fore wings greyish, red-brown tint very feeble.
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Bergen op Zoom, Ginneken, Breda, Tilburg (half Juli 1910 veer-

tien exx., T.v.E. 54: VI), Oisterwijk, Deurne (vrij gewoon).

Lbg. : Tegelen, Maasniel, Roermond.
Var. De typische vorm, Apamea aquila Donzel, heeft een rood-

bruine grondkleur. Hij is naar exx. van Digne beschreven en komt
zeer zeldzaam in Zd. Frankrijk (West- Alpen en Pyreneeën) en min-

der zeldzaam in Zd. Zwitserland voor. De Noordwesteuropese

subspecies, die evenwel tot in Zwitserland en Tirol aangetroffen

wordt, onderscheidt zich voornamelijk door de zwartbruine grond-

kleur.

Von Heinemann zegt in zijn oorspronkelijke beschrijving

(1859, Schmett. Deutschlands: 829): ,,Die Ringmakel... bis zur

Nierenmakel ausgezogen und diese meist berührend". Als typische

vorm fixeer ik daarom die, waarbij de beide vlekken elkaar raken,

verreweg de meest voorkomende vorm.

1. f. disjunct'a nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar nieti).

Zeldzaam. Schoonoord, 1 ?, Tilburg, 1 $ (Z. Mus.); Deurne

(Nies).

2. f. confluens nov. Zie Cat. IV : (204). Vrij gewoon en waar-

schijnlijk overal onder de soort voorkomend.

521, A. characterea Hb. {hepatica Bkh., nom. praeocc). Slechts

enkele malen in Zuid-Limburg waargenomen. De vindplaats schijnt

de uiterste voorpost van het Belgische vHeggebied te zijn, wat de

grote zeldzaamheid in ons land kan verklaren.

In Denemarken in Jutland pas in 1939 bij Grenaa aangetroffen ;

op de eilanden meer voorkomend, schijnt zich daar naar het Noor-

den té verbreiden. In Sleeswijk-Holstein alleen in het jong-morenen-

gebied in het O., maar daar van Z. tot N. bekend ; niet bij Ham-
burg ; Bremen: 1 oude vermelding door Reh ber g (1879); bij

Hannover zeldzaam; in Westfalen zeldzaam bij Osnabrück en bij

Waldeck ; in de Rijnprov. bij Elberfeld en op de Karlshöhe in de

omgeving van Aken. In België vooral in het Oostelijk deel en

daar volgens Lamb il lion in sommige jaren gewoon (Ver-

viers. Luik, Namen, Dinant, Petit-Han, Logne sur Ourthe, Bergen,

Saint-Servais, Brussel), maar ook bij Antwerpen. In Groot-

Brittannië hoofdzakelijk een bosdier, vooral in het binnenland

voorkomend, in het Zuiden gewoon, in het midden minder, in het

Noorden van Engeland zeldzaam, in Schotland zeer zeldzaam. In

Ierland lokaal en zeldzaam.

1 gen., onze exx. zijn in de tweede helft van Juni en begin Juli

gevangen (18-6 tot 3-7).

Vindpl. Lbg.: Houthem, 3-7-1909; 19, 20 en 21 Juni 1910

(totaal 4 exx., alle in coll.-de Vos) ; 18-6-1913, een prachtig gaaf

$ op smeer (Jch.).

. Var. Literatuur : L e mp k e, 1946, Entomologist 79 : 25.

De vormen van characterea kunnen in 2 groepen verdeeld wor-

^) Orbicular stigma and reniform stigma do not touch each other.
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den : de eenkleurige en de bonte met duidelijke dwarslijnen. De
eerste doet sterk denken aan Ap. crenata Hufn. f. ochrea Tutt.

1. f. epomidion Hw., 1809, Lep. Brit: 170. Vvls. licht geel-

achtig bruin, iets grijs getint met zwarte wortelstreep en omran-
ding der vlekken ; golflijn duidelijk doordat zij aan beide zijden

donkerbruin afgezet is ; de beide andere dwarslijnen onduidelijk ;

aan de voorrand wat donkerbruine tekening. Seitz, pi. 39 d, fig. 5

{„hepatica"). Houthem, 21-6-1910 (de Vos).

2. f. extrema Lpk., Entomologist, i.e. : 29. Als epomidion, maar
ook de golflijn onduidelijk, doordat de donkerbruine tekening aan

de achterrand ontbreekt. Houthem, 3-7-1909 (de Vos).

3. f. characterea Hb., 1800—1803, Samml. Eur. Schm., fig. 133.

Grondkleur der vvls. bruin met geelachtige of zwak roodachtige

tint; dwarslijnen en vlekken geelachtig. South, pi. 135, fig. 4 en

5 ; Seitz, I.e., fig. 6 en ook 7 {,, epomidion" !). De 3 andere exx. van

Houthem (de Vos, Jch.).

522. A. crenata Hufn., 1766 (rurea F., 1775). Vooral een vlinder

van de zandgronden en bosachtige streken, maar toch ook hier en

daar in het lage land voorkomend (Amsterdam bijv.), plaatselijk

wisselend in aantal. Bekend van Texel, Terschelling en Schiermon-

nikoog (hier talrijk, Wiss.). 1 gen., half Mei tot half Juli (13-5 tot

16-7).

Var. De vlinder komt zowel in bonte als in eenkleurige vormen
voor. Tussenvormen verbinden beide typen.

1. f. pallida Heinrich, 1916, Deutsche Ent. Z. : 515. Grondkleur
der vvls. grijsachtig wit, de donkere tekening zo gereduceerd, dat er

slechts geringe resten van overblijven. Deze extreem Hchte vorm is

vrij zeldzaam. De Lutte, Amsterdam, Breda (Z. Mus.) ; Malden
(Bo. ) ; Bergen op Zoom, Kerkrade (L. Mus.).

2. f. rurea F., 1775, Syst. Ent.: 618. Vvls. witachtig grijs; voorrand,

franjeveld en een vlek bij de binnenrandshoek bruinachtig. Seitz, IH,

pi. 39 e, fig. 2 { S ); Barrett, pi. 179, fig. 1 d. Gewoon, maar vrijwel

alle Nederlandse exx. van deze lichte bonte vorm zijn $ ; 9 !

3. f. ochrea Tutt, 1889, Entomol. 22 : 59. Als de vorige vorm, maar
grondkleur der vvls. geelachtig, alleen bij de binnenrand nog een

witachtige veeg over. South, pi. 135, fig. 1 ; Barrett, I.e., fig. 1 a ;

Seitz, I.e., fig. 3. Haast even gewoon als f. rurea, maar zowel bij $ $

als ? I ? ongeveer in gelijk aantal voorkomend.
4. f. intermedia Tutt, I.e. Vvls. helder roodachtig okerkleurig, de

donkere tekening duidelijk afstekend. Barrett, fig. 1 ; Seitz, I.e.,

fig. 4. Vrij zeldzaam, naar het schijnt vrijwel uitsluitend bij de $ S

voorkomend. Nijmegen (Wiss.) ; Malden (Bo.) ; Noordwijk (Z.

Mus.) ; Bosschehoofd ( Colleg. Berchmanianum).
5. f. [lavO'ru[a Tutt, I.e. Grondkleur ongeveer als bij de vorige

vorm, dof geelachtig rood, maar de bonte ,,rurea-tekening" nauwe-
lijks afstekend ; ronde vlek en niervlek duidelijk, geel geringd. Ook
van deze vorm zijn de weinige exx., die ik gezien heb, $ S . Bussum,
Haarlem, Noordwijk (Z. Mus.).
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6. f. subrurea Petersen, 1902, Lep. fauna Estland : 81. Grond-

kleur der wis. donker grijsachtig bruin, maar de tekening, vooral

de dwarslijnen, zeer duidelijk licht. Seitz, I.e., fig. 6 (als „com-

busta", een donkerbruin dier met witachtige dwarslijnen, vlek-

omtrekken en worteltekening) ; Barrett, pi. 179, fig. lg ; ook het

vreemde dier, afgebeeld in Keer, pi. 41, fig. 8, moet tot deze vorm

gerekend worden. Niet gewoon. Apeldoorn, Soest, Naarden,

Houthem (Z. Mus.); Hilversum (Doets); Epen (Cold.).

7. f. combusta Hb., 1803—1808, Samml. Eur. Schm., fig. 366.

De binnenrandshelft van de wis. eenkleurig donkerbruin, maar

de voorrandshelft lichtbruin met lichte voorrandsvlekjes, vlekken

licht geringd, dwarslijnen licht. Verschilt dus van de vorige vorm,

doordat de voorrandshelft duidelijk lichter is dan de binnenrands-

helft. Apeldoorn, Naarden, Plasmolen (Z. Mus.).

8. f. crenata Hufn., 1766, Beri. Mag. 3: 402 [alopecurus auct.

nee Esper). Vvls. eenkleurig donker roodachtig bruin, in de regel

alleen de licht geringde niervlek afstekend^). South, pi. 135, fig.

2; Seitz, pi. 39 f, fig. 1. Hoofdvorm hier te lande, al is het na-

tuurlijk de vraag, of dit voor elke vindplaats op zich zelf ook

geldt.

9. f. ntgro-rubida Tutt, 1889, I.e. : 59. Vvls. eenkleurig zwart-

achtig rood of zwartachtig bruin, de vlekken zwak licht geringd.

Barret 4, pi. 180, fig. le; Seitz, pi. 39 f, fig. 3. De allerdonkerste

eenkleurige vorm. Niet talrijk. Schoonoord, Laag Soeren, Hilver-

sum, Bergen op Zoom (L. Mus.); De Lutte, Nijmegen (Z. Mus.);

Apeldoorn (de Vos); Hilversum (Doets); Wassenaar (Wiss.);

Voerendaal (Br.).

10. f. juncta nov. Zie Cat. IV: (204). Het best te zien bij de

bonte vormen ; bij de eenkleurige is van de ronde vlek vaak

niets meer te bespeuren. Apeldoorn, Bussum (Z. Mus.); Twello

(Cold.); Wassenaar (Wiss.); Nuenen (Neyts); Kerkrade

(Latiers).

11. f. confluens nov. Zie Cat. IV, I.e. Zelfde opmerking als bij

de vorige vorm, Nijmegen (Z. Mus.).

523. A. sordens Hufn.,, 1766 (basilinea Schiff., 1775). Na 5eca/fs

en monoglypha onze gewoonste Apamea. Op allerlei grondsoorten

aangetroffen. Bekend van Texel, Terschelling, Ameland en Schier-

1) The typical form of crenata has dark reddish-brown fore wings with

reniform stigma outUned in pale, as may clearly be seen from Von R o 1 1 e m-

burg's ampler description (1776, Naturforscher 9: 133) and is generally

known as f. alopecurus.

The real alopecurus of Esper (1788, Smett. in Abb. 4; 473, pi. 147,

fig. 3) is, however, not identical with this form, for the stigma is outlined in

black. In his text the author also speaks of „die schwarze nierenförmige Mackel".

It must be a very rare form. Barrett (4, pi. 180, fig. 1 b) figures an example

of it.

I draw the attention to the fact, that Esper named the form on the plate

atepecums in 1788 and in his text alopecurus in 1798. The former name cer-

tainly has priority.
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monnikoog (hier zeer talrijk, Wiss.). 1 gen., begin Mei tot eind

Juli (3-5 tot 26-7).

Var. Vrij variabel, maar de exx. zijn niet altijd even makkelijk

in te delen door de zachte tinten.

1. f. sordens Hufn. {basilinea Schiff.). Vvls. bruinachtig grijs.

Hoofdvorm.
' 2. f. pallida Tutt, 1889, Entom. 22 : 254. Grondkleur der vvls.

licht okerachtig grijs, zonder bruinachtige of roodachtige gewolk-
te tekening. Groningen (Gaasendam); Deventer (Cold.); Wamel,
Bussum, Noordwijk, Venlo (Z. Mus.); Zalt Bommel, Voeren-
daal (Br.); Nijmegen (Wiss.) ; Amsterdam (Vari); Rotterdam
(Bo. ); Eindhoven (Verhaak).

3. f. unicolor Tutt, I.e. Grondkleur der vvls. donker roodachtig

bruin met flauw purperachtige tint, tekening niet duidelijk. Geen
gewone vorm. Arnhem, Nijmegen, Amsterdam (Z. Mus.); Zui-

len (Ten Hove); Wassenaar (Wiss.).

4. f. cinerascens Tutt, I.e. : 255. Vvls. dof askleurig grijs zonder

roodachtige of bruinachtige tinten. Putten (Z. Mus.); Twello

(Gold.); Berg en Dal (Bo. ); Zeist, Voerendaal (Br.); Wassenaar
(Wiss.); Tilburg (een bijna eenkleurig ex., Van den Bergh);

Wierden, Amsterdam (v. d. M.).

5. f. cruda nov. Vvls. met scherp afstekende dwarslijneni). Nij-

megen (Vari).

6. f. nictitans nov. Ronde vlek en niervlek beide donker ge-

ringd, scherp afstekend^). Haarlem, Zandvoort (Wiss.).

7. f. reducta nov. De ronde vlek ontbreekt^). Delfzijl (Wiss.).

8. f. juncta nov. Zie Gat. IV : (204). Amsterdam (Vari); Was-
senaar (Wiss.).

9. f. alinea Turner, 1929, Brit. Noct. 1, Suppl. : 212. De zwarte

wortelstreep der vvls. ontbreekt. Een $ trans. ex. van Amsterdam
met zwak ontwikkelde streep (Vàri).

10. Dwergen. Amsterdam (v. d. M.).

524. A. unanimis Hb. Verbreid over het gehele land op niet te

droge gronden, op vochtige terreinen plaatselijk gewoon. 1 gen.,

eerste helft van Mei tot tweede helft van Juli (10-5 tot 20-7).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Giekerk, Lekkum, Rijperkerk, Warga.
Gr. : Delfzijl. Dr. : Paterswolde. Ov. : Borne, Colmschate, Deven-
ter. Gdl. : Apeldoorn, Twello (vrij zeldzaam), Empe, Laag Soeren,

Arnhem, Wageningen, Bennekom, Lunteren ; Eefde, Warnsveld,
Lochern, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Herwen, Lobith ; Ooy, Nij-

megen, Hatert, Wamel. Utr. : Doorn, Maarseveen, Blauwkapel,

Groenekan. N.H. : Hilversum, Bussum, Kortenhoef, Ankeveen,
Naardermeer, Muiderberg, Amsterdam, Middelie, Purmerend,

^) Fore wings with sharply contrasting transverse lines.

2) Orbicular and reniform stigma both with dark circumscription, sharply con-

trasting.

•*) The orbicular stigma fails.
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Heilo, Haarlem, Heemstede. Z.H. : Hillegom, Noordwijk, Leiden,

Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk, Zevenhuizen, Rotterdam,

Oostvoorne, Numansdorp, Dordrecht. Zl. : ,, Walcheren" (Bst., I,

p. 255). N.B.: Oudenbosch, Bosschehoofd, Breda, Oisterwijk.

Lbg. : Venlo, Epen.

Var. 1. f. unanimis Hb., 1809 —13, Samml. Eur. Schm., fig. 556.

Vvls. bruinachtig, tekening duidelijk, middenveld niet of nauwe-
lijks donkerder. Keer, pi. 41, fig. 13. Hoofdvorm.

2. f. secalina Hw., 1809, Lep. Brit. : 210. Vvls. met zwarte tap-

vlekstreep en donkerder middenveld. Exx. met een zwarte streep

van de tapvlek naar de tweede dwarslijn komen bij ons blijkbaar

zeer zelden voor ! Een trans, van Twello (Cold.).

3. f. [asciata Warren, 1911, Seitz 3: 168, pi. 40d, fig. 1. Mid-
denveld der vvls. donkerbruin, vlekken en dwarslijnen duidelijk af-

stekend, kop en thorax donker. Nijmegen (Bo.); Haarlem (Wiss.).

4. f. semiochrea Warren, 1911, I.e., pi. 40 d, fig. 2. Onderhelft

van het middenveld en gewaterde band geelachtig, de rest van de

vvls. bruinachtig. Lijkt daardoor op de ophiogramma-vormen van
secalis. Nijmegen (Bo. ); Hatert, Haarlem, Heemstede (Wiss.);

Rotterdam (8); Numansdorp, Oisterwijk (Z. Mus.); Oudenbosch
(Colleg. Berchmanianum).

5. f. nigpobrunnea Hoffmann, 1916, Z. Öst. Ent. Ver. 1 : 14.

Vvls. donkerbruin, bijna zonder tekening. Niervlek buitenwaarts

wit gerand. Deze donkere vrijwel eenkleurige vorm is bij ons niet

zeldzaam en komt op vrijwel alle vindplaatsen voor. Warga, Arn-
hem, Amsterdam, Noordwijk, Numansdorp, Venlo (Z. Mus.);
Nijmegen (Bo.); Rijswijk (Hardonk); Wassenaar (Wiss.).

6. f. flavomaculata nov. Niervlek niet wit-, maar geelgerandi).

Blijkbaar zeldzaam. Haarlem (Wiss.); Numansdorp (Z. Mus.).

7. f. junct^ nov. Zie Gat. IV, p. (204). Rotterdam (13).

525. A. lunulina Hw., 1809 {abjecta Hb., 1809—1813)2). Ver-

breid in het Westen van het land, maar vrij zeldzaam ; in het

Oosten en Zuiden veel minder voorkomend, blijkbaar droge gron-

den mijdend. 1 gen., begin Juni tot half Augustus (9-6 tot 9-8).

V i n d p 1. Fr. : Vlieland, Ameland, Hieslum, Rijs. Gr, : Delfzijl,

Groningen, Haren. Dr. : Peize, Assen. Gdl. : Velp, Arnhem, Lun-

teren ; Lochern, Gorsel. Utr. : Loosdrecht. N.H. : Amsterdam,
Texel, Haarlem, Heemstede. Z.H. : Leiden, Rotterdam, Numans-
dorp, Dordrecht, Melissant. Zl. : Kapelle, Goes, Domburg, Groede.

^) Reniförm stigma not outlined in white but in yellow.

-) In modem literature the specific name used is (Noctua) oblonga Haworth,

1809, Lep. Brit: 188. Barrett (1897. Lep. Brit. Isles 4: 385) writes, how-
ever, that the type of oblonga Hw. was in the collection of Sam. Stevens,
and that it was a form of Apamea remissa Hb.

Therefore the correct specific name becomes (Noctua) lunulina Haworth,

1809, I.e.: 192.

I thank Mr. T. B. Fletcher for his checking my conclusion, which he

fully agreed with.
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N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Tilburg. Lbg. : Kerkrade, Maas-
tricht.

Var. 1. f. variegata Stgr., 1871, Catal., ed. 2: 101 (oblonga

Warren, 1911, Seitz 4 : 167, pi. 40b, fig. 1, 2, nee Haworth, 1809).

Vvls. donkerbruin, vlekken licht geringd (of zelfs geheel licht

gevuld), gewaterde band en apex sterk gemengd met licht geel-

achtig bruin, scherp zwart afstekende pijlvlekken. Type : H e r -

rich-Sch äffer, fig. 631 (geen tekst, dus vindpl. onbekend).
Zeldzame bonte vorm. Ameland (Br.); Numansdorp (Z. Mus.);
Goes (Van Willegen).

2. f. lunulina Hw., 1809, I.e. : 192. Donkerder dan de vorige

vorm, doordat de vvls. niet zo bont zijn, daar de beide vlekken niet

licht gevuld zijn : donker bruingrijs, maar met scherpe duidelijke

tekening. South, pi. 131, fig. 6; Seitz, fig. 3. Numansdorp, Dom-
burg (Z. Mus.).

3. f. abjecta Hb.. 1809—1813, Samml. Eur. Schm., fig. 539. Vvls.

mooi helder bruinachtig met duidelijke tekening. Zeldzaam. Heem-
stede (Wiss.); Leiden (tr., Z. Mus.).

4. f. unicolor Tutt, 1889, Entom. 22: 209. Vvls. donker bruin-

achtig grijs, tekening onduidelijk. Seitz, pi. 40b, fig. 6, 7 ; South,

fig. 5 ; Keer, pi. 41, fig. 4. Hoofdvorm. i)

5. f. fribolus Boisd., 1832, Icônes, pi. 84, fig. 4. Vvls. zwartach-

tig bruin, met enige lichte vlekjes aan de niervlek ; tekening nog
zwarter, duidelijk zichtbaar. Zonder twijfel zeldzaam ; bijna al onze

exx. zijn veel bruiner dan B o i s d u v a I's figuur. Texel (Wiss.);

Rotterdam, Numansdorp (Z. Mus.).

6. /. nigro-distincta Tutt, I.e., 1889. Vvls. zwartachtig met dui-

delijke tekening. Texel (Wiss.).

7. f. juncta nov. Zie Cat. IV, p. (204). Leiden (Z. Mus.) ; Nu-
mansdorp (Cold.).

526. A. sordida SchifL-). Hoofdzakelijk verbreid op de zand-

gronden (ook in de duinen), maar ook op verschillende plaatsen

1) En niet fribolus Bsd., zoals telkens weer in onze literatuur wordt opgegeven !

[Obs. The principal form in Holland has dark brown-grey unicolorous fore

wings and is excellently figured in Seitz under the name of f. unicolor Tutt.

This author (Tutt) describes his form as having the "anterior wings of a

brownish-grey colour, with an ochreous tinge", which gives us the impression

of a rather pale form. But this is no doubt an exaggeration, especially as Tutt
says, that "it is the form more often met with than any other" on the east coast

of Britain. This unicolorous form is also excellently figured by South on pi.

131, fig. 5. Heydemann (1935, Sehr. Naturw. Ver. für Schleswig-Holstein

20, pi. II fig. 7) figures the same unicolorous form as f. abjecta Hb., but Hüb-
ners figure is a distinctly marked form],

-) Note on the specific nomenclature :

1. Noctua sordida Schiff., 1775, Syst. Verz. 81. "Erdfarbene mattgezeichnete

Eule". The name is valid because it is accompanied by a definition (art. 25),

but is not recognizable.

2. Phalaena Noctua sordida Goeze, 1781, Entom Beytr. 3 (3): 207. "Die erd-

farbene mattgezeichnete Eule. Wien. Schmett. p. 81. N. no. 18.' Again valid

for the same reason, but neither recognizable.

3. Phalaena Noctua sordida Bkh., 1792, Naturgesch. Eur. Schm. 4 : 578. Good
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daar buiten aangetroffen ; plaatselijk niet zeldzaam of zelfs ge-

woon. 1 gen., eerste helft van Mei tot half Juli (11-5 tot 12-7),

soms komen ook later vliegende exx. voor : 6-8-1910 en 1-9-1907,

beide van Kerkrade in Z. Mus. Zeldzame partiële tweede gen. of

late exx. van de eerste ?

V i n d p 1. Fr. : Ameland, Schiermonnikoog (hier zeer talrijk.

Wiss.). Gr.: Rottum, Delfzijl. Ov. : Borne. Gdl. : Apeldoorn,

Twello (onregelmatig en weinig talrijk), Laag Soeren, Bennekom,

Lunteren, Garderen ; Warnsveld, Aalten, Doetinchem, Montfer-

land, Bijvank, Babberich, Herwen ; Berg en Dal, Nijmegen, Ha-
tert, Tiel. Utr. : Utrecht, Bilthoven, Soest. N.H. : Hilversum, Ter-

schelling, Texel, Alkmaar, Haarlem, Zandvoort. Z.H. Hillegom,

Katwijk, Wassenaar, Scheveningen, Zevenhuizen, Rotterdam,

Dordrecht. Zl. : Borsele, Goes, Tolen. N.B. : Oudenbosch, Bos-

schehoofd, Breda, Ulvenhout, Tilburg, Oisterwijk, Vugt, Deurne.

Lbg. : Plasmolen, Venlo, Maasniel, Roermond, Brunsum, Kerk-

rade, Voerendaal, Houthem, Meerssen, Epen.
Var. Terwijl de vlinder in het binnenland weinig varieert, ko-

men in het duingebied naast de gewone vorm ook lichtere voor. De
mooiste, prachtige scherp getekende lichte dieren, zijn tot nog toe

uitsluitend van enkele Waddeneilanden bekend. Hoewel we dus

niet van een speciaal duinras kunnen spreken, hebben de van het

binnenland belangrijk afwijkende oecologische factoren, die in de

duinen heersen, de soort waarschijnlijk toch duidelijk beinvloed.

1. f. sordida Schiff. Vvls. grijs, donkerder gewolkt, meer of minder
met bruin getint. South, pi. 131, fig. 1 ; Seitz, pi. 40a, fig 6. In het

binnenland vrijwel de enige vorm, die aangetroffen wordt, maar ook
in de duinen voorkomend.

2. f. nigrescens Hannemann, 1917, Int. Ent. Z. Guben 10 : 121.

Grondkleur zwartgrijs verdonkerd. Deurne (Nies).

recognizable description, but the name is invalid as a homonym of no. 2. Bork-
hausen identifies his moth with Noctua sordida Schiff., but this is no proof

that both names are really identical, as Bkh. had not seen the Schiff, collection.

4. Illiger, 1801, Wien. Verz., ed. II: 264, found, that N. sordida Schiff,

was present in the collection and cited it as being identical with Ph. N. sordida

Bkh.
5. Laspeyres, 1803, in Illiger's Mag. für Insektenk. 2 : 104—105, writes, that

N. sordida Schiff, seems to be N. cursoria Hufn. and that it differs from iV. sordida

Bkh.
6. Treitschke, 1825. Schmett. Eur. 5 (1) : 146, identifies N. sordida

Schiff, with Agrotis runs Hb. (in modern nomenclature : a form of Euxoa temerà

Hb., a species often confounded with Euxoa obelises Schiff.) But 1825, op. cit. 5

(2) : 112, he identifies the specimens in the Schiff, coll. of Noctua sordida Schiff,

and Noctua anceps Schiff, with forms of Agrotis segetum Schiff, and Agrotis

clavis Hufn. (corticea Schiff.). He therefore gave a new name to B o r k h a u-

s e n's (invalid) Ph. N, sordida, viz. infesta (I.e.).

Treitschke consulted the Schiff, coll.. but his statements cannot be ac-

cepted as an absolute proof, because the collection had not remained unchanged.

I have amply discussed this question with Mr. T. B. Fletcher and we agree

that the best solution will be to accept Borkhausen 's identification of

his Ph. N. sordida with N. sordida Schiff. This will only cause the change of

an author's name.
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3. Lanceps Hb., 1809—1813. Samml. Eur. Schm., fig. 484. Grond-
kleur ,der wis. mooi lichtbruin (bijna geelbruin) met duidelijke

tekening. Seitz, I.e., fig. 3. Slechts weinig exx. kunnen tot deze vorm
gerekend worden. Rottum, Texel (Wiss.) ; Venlo, Kerkrade (Z.

Mus.).
4. f. ochcacea Tutt, 1889, Entom. 22 : 230. Grondkleur der wis.

licht roodachtig okerkleurig, vlekken en dwarslijnen lichtgrijs. Nog
zeldzamer, slechts een enkel overgangsex. : Ameland (Cold.).

5. f. engelhartn Duurloo, 1889, Ent. Meddel. 2 : 86. Grondkleur

der wis. witachtig grijs, in het midden lichtbruin getint ; vlek-

ken, dwarslijnen en franjeveld iets lichter bruinachtig. Oorspron-

kelijk beschreven naar exx. van Jutland, waar de vorm als subsp.

in het gehele duingebied langs de Westkust voorkomt (prachtige

gekleurde afbeeldingen geven Hoffmeyer en Knudsen,
1935, in Flora og Fauna, bij hun artikel over de vlinders van dit

gebied, I.e.: 49—68). Later ook op För en de Duitse Wadden
aangetroffen, ook hier als hoofdvorm. Bij ons het best ontwikkeld

op de Wadden-eilanden, waar engelhartii in elk geval in overheer-

send percentage optreedt. Ook nog in de duinen van het vaste-

land voorkomend, maar daar al sterk gemengd met typische exx.

Texel, Schiermonnikoog, Rottum (Wiss.); Terschelling (Braven-

boer, Beijerinck); Ameland (Lukkien, Gold.); Haarlem, Wasse-
naar (Z. Mus.).

6. f. lactea Cockayne, 1933, in Turner, Brit. Noct. 1, Suppl.: 262.

Vvls. crèmekleurig, dwarslijnen bruin, middenveld met duidelijke

bruine dwarslijnen, franjewaarts van de tweede dwarslijn een rij

zwarte vlekken op ader 2—7 ; franje bont, op de aderen crème-

kleurig, er tussen bruin ; avis. crèmekleurig, wortelhelft van de

aderen bruin bestoven, de gewone donkere banden slechts weinig

donkerder dan de grondkleur. Deze prachtige contrastvorm, onmid-
dellijk opvallend door het bijna ongetekende crèmekleurige achter-

randsveld der vvls. en oorspronkelijk beschreven naar een $ van
Hampshire aan de Zuidkust van Engeland, schijnt alleen aberratief

onder engelhartii op te treden en dan nog slechts zeldzaam. H e y -

demann vermeldt 2 exx. van het eiland Amrum (1938, Schrift.

Naturw. Ver. Schleswig-Holstein 22: 373). Wiss. bezit 2 schit-

terende exx., 1 van Schiermonnikoog en 1 van Texel.

7. f. renardii Boisd., 1829, Ind. Meth., Addenda : 5 (in elk geval

na Nov. 1828; zie H e m mi n g, 1934, Entom. 67: 226—227).
Vvls. eenkleurig lichtgrijs met nauwelijks zichtbare tekening (,,ahs

anticis paleaceo-albidis postice subdilutioribus, fimbria albo-cinerea;

posticis totis albis ; omnibus subtus immaculatis"). Ameland (Luk-

kien, een grijswit ex. met onduidelijke tekening).

8. f. juncta nov. Zie Gat. IV: (204). Meerssen (Lpk.).

9. f. semiconfluens nov. Zie Gat. IV, I.e. Schiermonnikoog

(Wiss.); Warnsveld (L. Mus.).

527. A. furva Schiff. Op één vindplaats na, die geheel buiten het

voor onze streken normale biotoop valt (Numansdorp !), verbreid
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op zandgronden in het oosten van het land, maar tot nog toe steeds

zeldzaam.

In Denemarken in Jutland, in zandstreken, verbreid, maar
meestal niet talrijk ; op de eilanden weinig verbreid, alleen op

Bornholm meer voorkomend. In Sleeswijk-Holstein van het zuiden

tot het noorden zeer verbreid in zandstreken ; bij Hamburg ver-

breid, maar tamelijk zeldzaam, schijnt aan zandgronden de voor-

keur te geven; bij Bremen in 1930 aangetroffen; in Hannover zeld-

zaam bij de stad, ook op de Lüneburgerheide ; in Westfalen bij

Bielefeld en Waldeck en in de Senne ; in de Rijnprov. bij Krefeld

(1 ex. in 1927) en Elberfeld. In België alleen in de Kempen van de

prov. Limburg aangetroffen. (Zie G. D a s s e, 1947, Lambillionea

47 : 61). In Groot Brittannië in bergachtige streken, in het zuiden

van Engeland en in Wales, in Noord-Engeland en Schotland tot

op de Shetland-eilanden. In Ierland verbreid, maar zeldzaam.

1 gen., begin Juli tot eind Septr. (2-7 tot 26-9).

V i n d p 1. Dr : Schoonoord, Wijster, Hoogeveen, Meppel. Ov. :

Almelo. Gdl. : Nunspeet, Putteni). N.H. : Hilversum, Bussum.

Z.H. : Numansdorp.
Var. De soort blijkt geografisch sterk te variëren. Reeds Snel-

len, die de beide eerste in Aug. 1903 gevangen Nederlandse exx.

onder ogen heeft gehad (van Schoonoord), bemerkte, dat het geen

typische dieren waren. Zijn determinatie als f. silvicola Ev. (in T. v.

E. 48: 24) is echter onjuist. In de eerste plaats past de diagnose

van deze vorm in het geheel niet op onze exx. (Eversmann,
1842, Buil. Soc. Imp. Nat. de Moscou: 547: ,,Alae anticae nigrae"!)

en dan wordt silvicola nu zelfs tot een heel andere soort gerekend,

n.l. tot Apamea rubrirena Tr.

De typische Weense vorm heeft een bruingrijze grondkleur, zoals

Warren schrijft (1911, Seitz 3: 177) en zoals ik kon nagaan

aan een Oostenrijks ex., dat wijlen Dr. Z e r n y zo vriendelijk was
mij te zenden. De vvl. tekening is onduidelijk. Van de beide fign.

in Seitz (pi. 41 f, fig. 1 en 2) is die van het 5 de beste. H ü b n e r

geeft de eerste afbeelding van een [urva (Samml. Eur. Schm.. fig.

407, 1808—1809). Zijn donkerbruine vorm is stelHg veel nader

aan de onze verwant, doch is veel bonter van tekening: beide vlek-

ken zijn geheel licht geringd en de 3 gewone lijnen steken veel hch-

ter af dan bij de Nederlandse exx. De Engelse vorm, zoals South
die afbeeldt (pi. 131, fig. 3 en 4) met zijn donker bruingrijze wis.,

die nog zwakker getekend zijn dan bij de Oostenrijkse, hjkt al heel

weinig op de Hollandse. Deze stemt daarentegen geheel overeen

met :

1. f. freyeri Boie, 1835, Isis: 324. Grondkleur der wis. helder

donkerbruin, eerste en tweede dwarslijn lichter bruin, weinig af-

stekend, golflijn en franjewaartse helft van de omranding der nier-

vlek licht geelbruin, duidelijk afstekend.

1) In Bst. 1 : 245 nog vermeld van Harderwijk en Vorden. Later werd de

juistheid van de determinatie sterk betwijfeld, maar achteraf blijken de vangsten

toch best mogelijk geweest te zijn. Het materiaal is echter niet meer aanwezig.
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B o i e beschreef de vorm naar exx. van Kiel. De grondkleur

noemt hij zwartbruin, wat voor exx., die gevlogen hebben, in elk

geval te donker is. Hij beschreef zijn /reyen echter naar gekweek-

te exx., die wel dieper van tint zullen zijn. Ik kon onze exx. verge-

lijken met 2 normale van Löwenstedt in Sleeswijk, e coll.-

Wa r n e c k e. De fig. van freyeti in Seitz (I.e., fig. 3) is veel te

grijs van grondkleur. Beter is de afb. van furua in Keer (pi. 41, fig.

1), doch de grondkleur van onze exx is bruiner.i).

528. A. rcmissa Hb., 1808—1809 [gemina Hb., 1809—1813).

Gewoon op zandgronden (ook in de duinen), maar eveneens niet

zeldzaam op vochtige terreinen en in het polderland waargenomen :

Amsterdam, Rotterdam, Numansdorp. Bekend van Texel, Terschel-

ling, Ameland en Schiermonnikoog (hier zeer talrijk. Wiss.). 1 gen.,

tweede helft van Mei tot tweede helft van JuH (19-5 tot 24-7).

Var. Een vrij variabele soort, die zowel in eenkleurige als in

mooie bonte vormen voorkomt en daardoor beginners nogal eens

moeilijkheden bezorgt.

1. f. obscma Hw., 1809, Lep. Brit.: 189 [gemina Hb., 1809—
1813, Samml. Eur. Schm., fig. 482). Vvls. bruinachtig zwart, vlek-

ken zwak geringd, dwarslijnen en golflijn hchter. De donkerste

vorm; niet gewoon. Schiermonnikoog, Wassenaar (Wiss.); Apel-

doorn (de Vos); Laag Soeren, Groenekan (L. Mus.); Lunteren

(Branger); Malden (Bo.); Zeist (Br.); Den Haag (Hardonk);

Eindhoven (Verhaak).

2. f. tufescens Tutt, 1889, Entomol. 22 : 304. Grondkleur rood-

achtig of bruinachtig grijs, overigens als de vorige vorm. Hoofd-

vorm hier te lande.

^) Apamea furva Schiff, appears to vary considerably geographically. The
Austrian form, a specimen of which I owe to the late Dr Z e r n y, has brown-

grey fore wings, markings not clear. The figure of the $ in Seitz (pi. 41 f,

fig. 2) is the best.

H Ü b n e r 's figure 407 with its dark brown fore wings is much nearer to

ours, but its fore wings are much more strongly marked. Both stigmata are

outlined in pale and the transverse lines are clearly defined, characters, which

are not shown by our race.

The English race, as figured by South, pi. 131, fig. 3 and 4, with its dark
grey-brown fore wings, which are very indistinctly marked (still less than in

the Austrian form), sharply contrasts with ours and very probably deserves a

special name.
The Dutch race is perfectly identical with f. freyeri Boie 1835, Isis : 324,

described after examples from Kiel and of which Herr Wa r n e c k e sent me
two specimens for comparison. Ground colour of the fore wings clear dark
brown, transverse lines somewhat paler brown, but not contrasting. Outer half

of the circumscription of the reniform stigma and submarginal line pale yellow-

brown, clearly contrasting.

The name is universally attributed to Prey er himself (N. Beitr., II, p.

107, pi. 159), but the date of his publication is 1835 (Sherborn, 1925, Index
Animalium 8: 2514), i. e. for the sake of p.nority 31st Dec. 1835, whereas
Boie published the name in Heft IV of the Isis, which has 12 Hefte, so very
probably in April 1835, at any rate long before December. The figure of

F r e y e r, although he calls it a "treue Abbildung", is bad, much too black.

Seitz's figure of fceyeri (I.e., fig. 3) is much too grey.
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3. f. intermedia-grisea Tutt, I.e. Vvls. grijsachtig, met tapvlek-

streep, ruimte tussen ronde vlek en niervlek donkerder, waardoor

de indruk van een middenband gewekt wordt. Zeldzaam. Nijmegen

(Wiss.); Malden (Bo.).

4. f. intermedia-rufa Tutt, I.e. Als de vorige vorm, maar grond-

kleur bruinachtig- of roodachtig grijs. Keer, pi. 41, fig. 12. Gewoon;
bijna alle exx. met tapvlekstreep behoren er toe.

5. f. submissa Tr., 1825, Schmett. von Eur. 5 (I): 346. De be-

nedenhelft van het middenveld en de gewaterde band zijn duide-

lijk lichter dan de rest van de wis., maar nog niet zo scherp af-

stekend als bij f. vernissa. Seitz, pi. 40 d, fig. 7; South, pi. 131,

fig. 8. Overal onder de soort, maar minder dan de volgende vorm.

6. f. remissa Hb.. 1808—1809, i.e., fig. 423i). Wortelveld grijs-

bruin ; middenveld tot tapvlekstreep donkerbruin ; ronde vlek, nier-

vlek, onderhelft van middenveld en gewaterde band licht, scherp

afstekend; franjeveld donker. Seitz, I.e., fig. 6. Lijkt op Lacanobia
genistae Bkh. Gewoon.

7. f. supermissa Spuler, 1905, Schm. Eur. 1 : 195. De allerbontste

vorm : als remissa, maar ook het wortelveld even licht als de an-

dere lichte gedeelten. Vrij zeldzaam. Apeldoorn (de Vos); Velp
(L. Wag.); Malden (Bo.); Hatert (Wiss.); Venlo (Z. Mus.).

529. A. secalis L. Verbreid in het gehele land op alle grond-

soorten, gewoon tot zeer gewoon. Bekend van Texel, Terschel-

ling, Ameland en Schiermonnikoog. 1 gen., begin Juni tot begin

Septr. (8-6 tot 9-9), hoofdvHegtijd Juli.

Var. Een uiterst variabele soort, waarvan de vele vormen
echter lang zo moeilijk niet te classificeren zijn als die van Euxoa
tritici L. In 1891 publiceerde Tutt een uitstekende analyse van de

hem uit Engeland bekende vormen. Ter Haar nam ± 1903 zijn

schema in extenso over, voegde er echter aan toe, dat lang niet alle

vermelde vormen in zijn serie van 53 exx. voorkwamen. Nu een

veel uitgebreider materiaal ter beschikking staat, blijkt, dat vrijwel

alle Britse vormen ook bij ons aan te treffen zijn. De allerlichtste zijn

in Engeland zeldzaam, bij ons eveneens. Het merendeel onzer exx.

behoort tot de roodbruine tot purperbruine kleurgroepen, de zwart-

achtige komen minder voor, al zijn ze vrijwel overal aan te tref-

fen, tot zelfs in het duingebied. Bijna alle exx., die ik van het laat-

ste kleurtype zag, waren 9 ? . Bij bijna alle kleurgroepen komen
exx. met gele niervlek meer voor dan met witte.

De meest opvallende vormen zijn die met donkere voorrandsvlek

(nr. 10, 11, 22, 23 en 31), waar dus de hchte kleur van wortelveld

en gewaterde band langs de binnenrand onder de tapvlek breed

doorloopt, zodat een tekening als bij Ä. ophiogramma Esp. ont-

1) The name remissa Hb. is older than obscura Hw., as H a wo r t h cites

Hühners figure, so that H a mp s o n and Warren are not right in giving

obscura priority to remissa.
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staat. Hiertoe behoort ook de typische vorm van secalis. Bij exx. met
donkere middenband wordt de tint van gewaterde band en wortel-

veld als grondkleur beschouwd. WaarschijnHjk zullen wel niet alle

vormen overal in ons land in dezelfde verhouding voorkomen, doch
gegevens hierover ontbreken.

Allereerst volgen de Nederlandse vormen in de volgorde van
T u t t's schema, dat nog altijd een uitstekende basis is, daarna de
overige.

A. Grondkleur der vvls. witachtig grijs, gr ij s

ofgeelachtig grijs.

1. f. grisea-flavo Tutt, 1891, Br. Noct. 1: 93. Vvls. lichtgrijs,

eenkleurig, tekening vrijwel afwezig, niervlek geel. Een eenkleurig

licht grijsbruin ex. van Rotterdam (40).

2. f. reticulata-albo Tutt, I.e. Vvls. grijs, soms met flauw geel-

achtige tint, dwarslijnen duidelijk, geen tapvlekstreep, niervlek wit.

Hilversum (Doets); Breda (84).

3. f. reticulata-flavo Tutt, I.e. Als 2, maar niervlek geel, Seitz, III,

pi. 40 h, fig. 3, als ..reticulata" . Tutt zegt van deze vorm (p. 95):

,,This is probably the commonest form occurring in Britain." Bij

ons behoort hij ongetwijfeld tot de minder gewone ! Apeldoorn (de

Vos); Hilversum (Doets); Amsterdam, Venlo (Z. Mus.); Was-
senaar (Wiss.); Breda (100); Voerendaal (Br.),

4. f. secalina-albo Tutt, I.e. : 95 (secalina Hw., 1809, Lep. Brit. :

210, nee secalina Hb., 1808 —1809). Vvls. grijs, dwarslijnen duide-

lijk, met tapvlekstreep (een zwart lijntje van de tapvlek naar de
tweede dwarslijn), niervlek wit. Scherpenzeel-Fr. (Van den
Bergh) ; Berg en Dal (Boldt).

5. f. secalina-flavo Tutt, I.e. : 93. Als 4, maar niervlek geel. Ub-
bergen (Z. Mus.); Nigtevecht (25); Hilversum (Doets); Amster-
dam (Cet.).

6. f. virgata-albo Tutt, I.e. Vvls. grijs met donkere middenband,
geen tapvlekstreep, niervlek wit. Deventer (Cold.) ; Ermelo
(Jonker) ; Vorden (Z. Mus.) ; Maarsen (De Nijs) ; Hilversum
(Doets); Amsterdam (v. d. M.); Rotterdam (37), Bergen op Zoom
(L. Mus.).

7. f. wirgata-flavo Tutt, I.e. Als 6, maar niervlek geel. Putten,

Apeldoorn, Renkum, Rotterdam (Z. Mus.) ; Maarsen (De Nijs) ;

Hilversum (Doets).

8. f. i-niger-albo Tutt, I.e. Vvls. grijs met donkere middenband
en tapvlekstreep, niervlek wit. Seitz, III, pi. 40 g, fig. 6 {„I-niger").

Almelo (v. ,d. M.) ; Putten, "Zeist, Hilversum, Amsterdam, Noord-

wijk (Z. Mus.); Aalten (Cet.); Soest, Texel (Lpk.); Nigtevecht

(34); Maarsen (De Nijs); Wassenaar (Wiss.). Blijkbaar niet

zeldzaam.

9. f. i-niger Hw., 1809, Lep. Brit. : 21 1. Als 8, maar niervlek geel.

South, pi. 132, fig. 7. Ook Barrett, Lep. Brit. Is., vol. 4, pi. 183,

fig. 1 g, 1897, nog. Vrij gewoon, uit bijna alle delen van het land

bekend.
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10. f. oculea Gn., 1852, Noctuélites 5: 210. Vvls. lichtgrijs tot

witachtig okerkleurig of bleekgeel, met grote donkere vlek aan de
voorrand (de middenband houdt dus bij de tapvlek op), niervlek

wit. Barrett, I.e., fig. 1 h. Een vrij gewone vorm.

11. f. oculea-flavo Tutt, I.e. Als 10, maar niervlek geel Barrett, I.e.,

fig. 1 j ; South, fig. 11 ; Seitz, III, pi. 40 g, fig. 8 {,,ocuIea"). Iets

talrijker dan de vorige vorm.
B. Grondkleur der vvls. roestrood (of rood-

achtig oker), roodachtig bruin of purperachtig
bruin.

12. f. rufa-albo Tutt, I.e. Vvls. eenkleurig roodachtig tot diep

purperachtig bruin, dwarslijnen en tapvlekstreep ontbreken ; nier-

vlek wit. Ameland, Almen, Gaanderen (Br.); Lonneker, Amster-
dam, Eperheide (v. d. M.); Putten, Apeldoorn (Z. Mus.); Ben-
nekom (Cet.); Maarsen (De Nijs); Voordorp (L. Mus.); Dor-
drecht (Mus. Rd.); Breda (109); Venraai (De Nijs).

13. f. rufa-flavo Tutt, I.e. Als 12, maar niervlek geel. Veel ge-

woner. Almelo (Cet.); Nunspeet, Vorden, Berg en Dal, Nijmegen,
Amsterdam, Breda, Oisterwijk, Mook, Venlo (Z. Mus.); Deurne
(Nies); Voerendaal (Br.).

14. f. nictitans Esp., 1788, Schmett. in Abb. 4 : 375, pi. 126, fig.

6. Vvls. roodachtig bruin tot purperachtig bruin, tekening duide-

lijk, geen tapvlekstreep ; niervlek wit. Svenska Fjärilar, pi. 26, fig.

1 c ; Barrett, I.e., fig. 1 f. Zeer gewoon.
15. f. secalina Hb., 1808—1809, Samml. Eur. Schm., fig. 420.

Als 14, maar niervlek geel. Seitz, III, pi. 40 h, fig. 4 (,, nictitans");

South, fig. 9 ; Barrett, fig. 1. Onze meest algemene vorm.

16. f. nictitans-linea Tutt, I.e. Als 14, maar met tapvlekstreep.

Seitz, I.e., pl. 40 g, fig. 7 {,,didyma"); Barrett, fig. 1 a en 1 i. Even-
eens een gewone vorm.

17. f. secalina-linea Tutt, I.e. Als 15, maar met tapvlekstreep.

Gewoon.
18. f. rava Hw., 1809, Lep. Brit. : 209. Vvls. roodachtig of rood-

achtig geel met volledige donkere middenband, geen tapvlek-

streep ; niervlek wit. Vrij zeldzaam. Malden (Bo.); Hilversum

(Doets); Bussum (Z. Mus.); Valkenburg (Br.).

19. f. rava-flavo Tutt, I.e. Als 18, maar niervlek geel. Seitz, pl.

40 h, fig. 1 {,,rava"). Minder zeldzaam. Ubbergen, Utrecht, Am-
sterdam, Noordwijk, Rotterdam, Breda, Mook (Z. Mus.); Haar-

lem (Wiss.); Koudekerke, Voerendaal (Br.).

20. f. didyma Esp., 1788, Schmett. in Abb. 4 : 378, pi. 127, fig. 7.

Vvls. roodachtig okergeel, soms ook roder, met volledige donkere

middenband en tapvlekstreep ; niervlek wit. South, fig. 6. Onge-
twijfeld bij ons een verre van gewone vorm. Groningen (11),

Breda (88); Lonneker (v. d. M.); Apeldoorn, Noordwijk, Rotter-

dam (Z. Mus.); Twello, (Cold.); Hilversum (Doets); Soest

(Lpk.); Den Haag (L. Mus.); Voerendaal (Br.).

21. f. didyma-flavo Tutt, I.e. Als 20, maar niervlek geel. Svenska
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Fjärilar, pi. 26, fig. 1 b (als ,,didyma"); Barrett, I.e., fig. lb. Veel
gewoner dan didyma. Apeldoorn, Berg en Dal, Zeist, Amsterdam,
Rotterdam, Schiebroek, Breda (Z. Mus.); Warnsveld (L. Mus.);

Buurse (Vàri); Deventer, Twello (Cold.); Bennekom (Get.);

Nigtevecht (30), Rijnauwen (L. Mus.); Hollandsche Rading, Hil-

versum, Blaricum (Doets); Zeist, Serooskerke, Nuenen, Voeren-
daal (Br.).

22. f. [urea Hw., 1809, Lep. Brit. : 209. {ochracea Turner, 1932,

Brit. Noct. 1, Suppl. : 227). Grondkleur roodachtig oker, aan de

voorrand der wis. een grote donkere vlek (ophiogramma-type) ,

niervlek wit. Onderscheidt zich van f. oculea Gn. door de veel don-
kerder gele grondkleur. Turners vorm met grondkleur , .brown-

ish ochreous" behoort tot dezelfde groep als [urea Hw. Svenska
Fjärilar, pi. 26, fig. la, 1938 {,.secalis"); Barrett, I.e., fig. 1 e;
South, fig. 8. Geen gewone vorm. Wolvega (Wp.); De Punt
(Wiss.); Almelo (v. d. M.); Apeldoorn (de Vos); Ubbergen, Am-
sterdam, Rotterdam (Z. Mus.) ; Rhenen (F. F.) ; Hilversum
(Doets).

23. f. secalis Linné, 1758, Syst. Nat., ed. X: 519 (furca-flavo

Tutt, 1891, I.e.). Als de vorige vorm, maar niervlek geeU). Meer
dan [urea, maar toch niet talrijk. Ameland, Serooskerke, Voerendaal
(Br.); Lonneker, Amsterdam (v. d. M.); Deventer, Twello (Gold.);

Apeldoorn, Lochem, Wijk aan Zee, Breda (Z. Mus.); Lobith

(Sch.); Nigtevecht (18), Rotterdam (44), Dreischor (L. Mus.);
Hilversum (Doets); Deurne (Nies).

C. Grondkleur zwart. ( Slechts zelden is de grondkleur

werkelijk zwart. In de regel is deze zeer donker zwartbruin. Zo
beeldt ook E s p e r zijn leucostigma af en beschrijft haar als ,,fus-

cis", niet als ,,nigris" !)

24. f. nigra-albo Tutt, I.e. Vvls. eenkleurig zwartachtig, zonder

dwarslijnen of lichte vlekjes voor de achterrand ; niervlek wit.

Vrij zeldzaam. Rijs, Arnhem, Rotterdam (Z. Mus.); Bennekom
{(Zt.t.); Nuenen (Verhaak).

25. f. nigra-flavo Tutt, I.e. Als 24, maar niervlek geel. Eveneens
verre van gewoon. South, fig. 10. Apeldoorn, Lochem, Haarlemmer-
meer (Z. Mus.); Lunteren (Branger); Groenlo (Gold.); Hilversum
(Doets); Wassenaar (Wiss.).

^) L i n n é
's original description: ,,alis griseo-fuscis striatis : macula renifor-

mi A latino inscripta" can hardly be identified with a form of the species which
was for a long time known as didyma Esp. He refers, however, to R o 1 a n d e r,

1752, in Vet. Akad. Handl. : 62—66, who doubtless describes the species under
consideration, as is clearly shown by Schöyen (1879, Ent. Zeitung Stettin 40 :

389—396).
Roland er describes a form of the ophiogramma-type: (see also S p u 1 e r,

Schmett. Eur. : 195) with the large costal patch of a dark red colour, followed

by a reddish grey area. In order to definitely fix the typical form of this variable

species, we must accept as such the one figured by Nordstrom in Svenska
Fjärilar, pi. 26, fig. 1 a, with only this correction, that the reniform stigma must
be yellow instead of white, as Rolander mentions a yellowish spot in

the shape of a Latin A.
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26. f. lugens Hw., 1809, Lep. Brit. : 212. Vvls. zwartachtig, de
tekening nog zwarter, voor de achterrand in de regel lichte vlekjes

als aanduiding van de golflijn, geen tapvlekstreep ; niervlek wit.

Seitz, pi. 40 h, fig. 5; Svenska Fjärilar, fig. 1 d (beide als ,,leucostig-

ma"). Door het gehele land voorkomend, maar niet talrijk.

27. f. lugens-flavo Tutt, I.e. Als 26, maar niervlek geel. Barrett,

fig. 1 d. Onze gewoonste zwarte vorm, uit alle delen van het land

bekend.

28. f. leucostigma Esp., 1791, Schmett. in Abb. 4: 542, pi. 159,

fig. 7 {albistigma Tutt, 1891, I.e.). Als lugens, maar met diep-

zwarte tapvlekstreep. Stellig niet gewoon^). Schoonoord, Lochem,
Wamel, Rotterdam (Z. Mus.); Kortenhoef (Doets).

29. f. flavistigma nov. {leucostigma Tutt, I.e., nee Esper). Als
de vorige vorm, maar niervlek geel^). Zeldzaam. Almelo (v. d.

M.); Oosterbeek (Z. Mus.).
Op m. De niervlek is lang niet altijd geheel gevuld met de witte

of geelachtige kleur. Soms is maar een smal sikkeltje van de
lichte tint zichtbaar (voor de extreme gevallen, waarbij de nier-

vlek eenkleurig met de grondkleur is, zie no. 36). Toch levert de
indehng van een ex. bij een der beide kleurgroepen maar zelden

moeilijkheden op.

Van de in T u t t's overzicht niet opgenomen en grotendeels na
1891 gepubliceerde vormen zijn de volgende als inlands bekend :

30. f. pulverosa Warren, 1911, Seitz 3 : 171, pi. 40 h, fig. 6. Vvls.
bruinachtig met duidelijke tekening (behoort volgens de afbeel-

ding tot f. secalina Hb.), hier en daar dicht wit bestoven, aderen
sterk met lichte en donkere schubben bestoven (de fig. laat van de
witte bestuiving niets zien en is stellig niet juist). Leuvenum, 1 ex,

met vrij sterke witte bestuiving, vooral in het middenveld, aderen
in de wortelhelft van de gewaterde band wit en in de franjehelft

donker gestreept. Niervlek wit, scherp afstekend (Gold.).

31. f. struvei Ragusa, 1885, Nat. Sic. 4 : 274. Wortelveld en
gewaterde band witachtig, middenveld donker. Extreem lichte

vorm van f. virgata-albo (en eventueel van i-niger-albo) . Zeld-
zaam. Vorden (55); Wassenaar (Wiss.); Dordrecht, een schit-

terend ex., met wortelveld, niervlek en gewaterde band wit, ronde

vlek en f ran j eveld wit bestoven (Verhey).

32. f. struvei-excessa Turner, 1932, Brit. Noct. 1, Suppl. : 228.

^) Tutt schrijft (I.e.: 97), dat Staudinger's diagnose voor leucostigma

in Cat, ed. II, 1871 : "Al. ant. nigricantibus, albo-maculatis" ongetwijfeld een

fout is voor ,, flavo maculatis". Deze opmerking is echter onjuist. E sper geeft

als diagnose : ,,Alis superioribus fuscis, stigmata reniformi punctoque annexo
albis" en citeert De V i 1 1 e r s' beschrijving : ,, Punctum album solitarium in

medio alarum anticarum." In zijn tekst zegt Esper: ,,Eine nierenförmige weisse
oder gelbliche Mackel", wat weer twijfel zou kunnen doen ontstaan. Maar zijn

figuur sluit dit volkomen uit : een opvallende scherp afstekende witte niervlek.

~) Fore wings blackish, transverse lines still darker, an intensely black line

from orbicular stigma to second transverse line, reniform stigma yellow.

Tutt describes leucostigma Esp. as having a yellow reniform stigma. This
is, however, not the case. The stigma is white in this from (vide E s p e r 's

Latin diagnosis and his figure).
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Als de vorige vorm, maar ook het middenveld onder de tapvlek wit,

dus ophiogramma-type. Extreme vorm van f. oculea Gn. Zeldzaam.

Ameland (tr., Br.); Assen (Wiss.); Almelo (v. d. M); Apeldoorn

(de Vos, pracht ex.); Tilburg (Van den Bergh).

33. f. lilacina Warren, 1911, Seitz 3 : 171, pi. 40 h, fig. 7. Wor-
telveld en gewaterde band hiagrijs getint, evenals de 2 dwarslijnen

en de niervlek ; middenveld roodachtig bruin. Alle Hla getinte exx.

met witachtige niervlek. Apeldoorn (Wiss.); Twello (Gold.); Bij-

vank (Sch.); Ubbergen, Nijmegen, Baarn, Domburg (Z. Mus.);

Hilversum (Doets); Amsterdam (v. d. M.); Durgerdam (Vari);

Bergen op Zoom, Vught (L. Mus.), Ginneken (57); Tegelen (La-

tiers, zie ook T.v.E. 49 : 205).

34. f. lilacina^flavo Wightman, 1933, Ent. Ree. 45: 99. Als de

vorige vorm, maar niervlek geel. Zeldzaam. 1 ex. ,, Friesland" (Z.

Mus.); Twello (Gold.).

35. f. uniformis Spuler, 1905, Schmett. Eur. 1 : 195. Vvls. een-

kleurig licht roodachtig geelgrijs met fijne weinig afstekende teke-

ning. Zeldzaam. Loppersum (Wiss.); Aalten, Bennekom (Get.);

Rotterdam (Z. Mus.).
36. f. obsoleta nov. Niervlek en ronde vlek geheel eenkleurig

met de grondkleur, tekening nauwelijks zichtbaar. Kan bij alle

kleurvormen voorkomeni) . Almelo, Bennekom (Get.); Aalten

(Vari); Maarsen (De Nijs); Hilversum, Kortenhoef (Doets);

Wassenaar, Voerendaal (Br.); Eperheide (v. d. M.).
37. f. juncta nov. Zie Gat. IV: (204). Borne (Van Westen);

Vorden (55); Almen, Voerendaal (Br.); Ubbergen, Amsterdam,
Rotterdam (Z. Mus.).

38. f. semiconfluens nov. Zie Gat. IV: (204). Lonneker, Am-
sterdam (v. d. M.) ; Lochem, Vorden, Utrecht (Z. Mus.) ; Soest

(Lpk.) ; Nigtevecht (32), Rotterdam (48) ; Serooskerke (Br.).

39. f. clausa nov. Zie Gat. IV: (204). Ermelo (Jonker).

40. Dwergen. Ameland (Br.); Wolvega (Wp.); Bathmen
(Lpk.).

530. A. ophiogramma Esp» Verbreid over het gehele land op
niet te droge plaatsen. 1 gen., eind Mei tot half Aug. (26-5 tot

10-8), hoofdvliegtijd JuH.

V i n d p 1. Fr. : Leeuwarden, Giekerk. Gr. : Delfzijl, Groningen.

Ov. : Deventer, Giethoorn. Gdl. : Nijkerk, Twello (meestal weinig

talrijk), Dieren, Arnhem, Bennekom ; Vorden, Almen, Aalten,

Doetinchem, Babberich, Lobith, Herwen, Beek-Nijm., Nijmegen,

Malden, Overasselt. Utr. : Groenekan, Loosdrecht, Utrecht, Maar-
sen, Maarseveen, Loenen, Vreeland, Nigtevecht. N.H. : Hilversum,

Bussum, Amsterdam, Zaandam, Assendelft, Alkmaar, Heilo, Drie-

huis, Haarlem, Heemstede. Z.H. : Katwijk, Leiden, Wassenaar,
Scheveningen, Loosduinen, Lekkerkerk, Zevenhuizen, Rotter-

dam, Delfshaven, Schiedam, Katendrecht, Numansdorp, Dordrecht,

^) Reniform stigma and claviform stigma unicolorous with the ground colour,

markings hardly visible. To be met with in all colour forms.
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Melissant. Zl. : Goes, Serooskerke, Groede. N.B. : Oudenbosch,

Breda, Tilburg, Vught, Deurne. Lbg. : Venlo, Maasniel, Roermond,

Melick, Brunsum, Meerssen, Voerendaal.

Var. 1. f. ophiogramma Esp. Vvls. geelachtig okerkleurig met

grote donkere costaalvlek. Keer, pi. 39, fig. 17. Hoofdvorm.

2. f. biloba Hw., 1809, Lep. Brit.: 209. Grondkleur der vvls.

licht grijsachtig bruin. Deze hchte vorm, die de gele tint mist, is

bijna even gewoon als de typische.

3. f. rufescens nov. Grondkleur der vvls. roodbruini). Delfzijl,

Nijmegen, Haarlem, Heemstede (Wiss.); Leiden, Numansdorp
(Z. Mus.).

4. f. moer ens Stgr., 1901, Cat,, ed. Ill : 164. Grondkleur der vvls.

donker bestoven, bijna even donker als de costaalvlek. T. v. E., vol.

40, pi. 12, fig. 3. Vrij zeldzaam, maar waarschijnlijk haast overal

onder de soort voorkomend. Giekerk (Bo.); Babberich (Elfrink);

Lobith (Sch.); Beek-Nijm., Voerendaal (Br.); Haarlem, Heem-
stede (Wiss.); Schiedam (Nijssen); Rotterdam (11); Numansdorp
(Z. Mus., de Vos); Lekkerkerk (Lpk.); Maasniel, Roermond (Fr.).

531. A. scolopacina Esp. Verbreid óver een groot deel van het

land, het meest op de zandgronden, maar ook hier en daar in het

lage land voorkomend ; plaatselijk niet zeldzaam of zelfs ge-

woon. 1 gen., eind Juni tot in de tweede helft van Aug. (30-6 tot

18-8).

V i n d p 1. Fr. : Beetsterzwaag, Wolvega. Gr. : Groningen. Dr. :

Paterswolde, Veenhuizen. Ov. : Denekamp, Albergen, Hengelo,

Borne, Almelo, Diepenveen. Gdl. : Nijkerk, Putten, Ermelo, Har-
derwijk, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (geregeld en gewoon),
Velp, Arnhem, Bennekom, Lunteren ; Vorden, Lochem, Almen,
Bijvank, Babberich, Berg en Dal, Ubbergen. Utr. : Zeist, Soest

(vrij gewoon), Baarn, Nigtevecht. N.H. : Hilversum, Laren,

Blaricum, Bussum, Amsterdam, Schoorl, Wijk aan Zee, Sant-

poort, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede. Z.H. : Hillegom, Kat-
wijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Loosduinen, Schiedam, Oost-
voorne. N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Woensdrecht, Bergen
op Zoom, Breda, Tilburg, Deurne. Lbg. : Brunsum, Kerkrade,
Voerendaal, Geulem, Meerssen, Eperheide, Epen, Vaals.

Var. 1 . f. scolopacina Esp. Vvls. donker okerachtig met bruin-

achtige tint. Hoofdvorm.
2. f. abbreviata Hw., 1809, Lep. Brit. : 170. Grondkleur der vvls.

lichter geelachtig. Deze bleke vorm komt bij ons veel minder voor.

Paterswolde (Wiss.); Nijkerk, Arnhem (Z. Mus.); Diepenveen
[één ex. zelfs witachtig geel], Twello (Gold.) ; Voerendaal (Br.).

3. f. unicolor-brunnea Wagner, 1922, Mitt. Munch. E. G. 12:

39. Vvls. bijna eenkleurig bruin, alleen aan de voorrand en in het

midden wat donkerder. De geelachtige tekening en het wit van de

niervlek ontbreken geheel. Apeldoorn (Latiers); Twello (Cold.);

^) Ground colour of the fore wings red-brown. [With the type yellowish ochre.]
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Vorden [het in T. v. Ent. 30: 214 vermelde afwijkende ex.],

Ubbergen (trans., Z. Mus.); Wassenaar (Wiss.); Tilburg (Van
den Bergh).

532. A. ypsilon Schiff., 1775 {fissipuncta Hw., 1809). Verbreid
over een groot deel van het land, vooral op niet te droge gron-

den ; plaatselijk niet ongewoon. 1 gen., half Juni tot eerste helft

van Aug. (18-6 tot 8-8).

V i n d p 1. Fr. : Warga, Rijs, Wolvega. Gr. : Groningen.
Dr. : Rolde, Wijster. Ov. : Denekamp, Almelo, Hengelo, Markelo,
Diepenveen. Gdl. : Nijkerk, Apeldoorn, Twello (vrij geregeld, maar
niet talrijk). Laag Soeren, Arnhem, Wageningen ; Zutfen, Warns-
veld, Vorden, Lochern, Eibergen, Winterswijk, Aalten, Doetinchem,
Bijvank, Lobith, Herwen ; Hatert, Tiel. Utr. : Soest, Nigtevecht.

N.H. : Holl. Rading, Hilversum, Laren, Blaricum, Bussum, Korten-
hoef, Amsterdam, Amstelveen, Cocksdorp (Texel), Spanbroek,
Middelie, Wijk aan Zee, Velzen, Driebuis, Haarlem, Heemstede.
Z.H. : Lisse, Woerden, Oudewater, Zevenhuizen, Rotterdam, Hil-

legersberg, Schiedam, Oostvoorne, Heenvhet, Oud-Beierland, Nu-
mansdorp, Dordrecht, Peursum ( Alblasserwaard ) , Mehssant. Zl. :

Groede. N.B. : Oudenbosch, Breda, Tilburg, Vught, 's-Hertogen-
bosch, Orthen, Beers. Lbg. : Tegelen, Roermond, Kerkrade, Hou-
them, Geulem, Voerendaal, Gulpen, Epen.

Var. Vrij variabel, zowel in kleur als in tekening.

1. f. orenburgensis Bartel, 1902, Iris 15: 211. Grondkleur der
wis. lichtgrijs, met zwarte, scherp afstekende tekening, be-
staande uit de omranding van de vlekken, de wortelstreep en een
sterk opvallende zwarte vlekkenrij aan de binnenzijde van de golf-

lijn. Hilversum, een scherp getekend bruingrijs overgangsex.
(Doets).

2. f. cinerea Heinrich, 1923, D. Ent. Z., Beiheft: 87. Grond-
kleur der wis. lichtgrijs zonder geelachtige of bruinachtige tint,

tekening normaal. Lobith (Sch.).

3. f. ypsilon Schiff, Grondkleur der wis. licht bruingrijs, teke-

ning duidelijk. South, pi. 4, fig. 4 ; Svenska Fjärilar, pi. 26, fig. 15 a.

Op alle vindplaatsen, vrij gewoon.
4. f. obscura Favre, 1897, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 10 : 36.

Grondkleur der wis. donkerbruinachtig. South, fig. 5 ; Svenska
Fjärilar, fig. 15b {„nigrescens"). Onze gewoonste vorm.

5. f. corticea Esp., 1788, Schmett. in Abb. 4, pi. CXLV, fig. 2

en 3 (nee p. 463, 1805). Grondkleur der wis. roodachtig bruin^).

^) Esper describes corticea (lx.) as: „Alis fuscis", and: ,,Die Vorder-
f lüg el haben an dem männlichen Falter eine dunckelbraune, an dem weiblichen

aber eine mehr ins blaszgraue gemischte Farbe."

Thus he gives an excellent description of the two principal colour forms, which
are, however, not dependent on the sex. His dark form is the same as f. obscura
Favre, his light form is the typical one.

His figure, which is older than the text, is rather dark red-brown. I accept
Tutt's (1892, Brit. Noct. 2: 159) and Warren's (1911,Seitz3: 179) fixation

of E s p e r 's name for this special colour form. It is extremely rare in Holland.
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Ongetwijfeld een zeer zeldzame kleurvorm bij ons. Hilversum

(Doets).

6. f. nigrescens Tutt, 1892, Brit. Noct. 2 : 159. Grondkleur der

wis. zwartachtig. Zeldzaam. Wijster (L. Mus.); Amsterdam (v.

d. M.); Amstelveen (Z. Mus.); Kortenhoef (Doets).

7. f. obsolescens Lenz, in Osthelder, 1927, Schmett. Südb. : 321,

pi. XVI, fig. 13. Vvls. eenkleurig, niet bont; van de tekening al-

leen de omranding der vlekken en de golflijn zichtbaar. Diepen-

veen (Gold.); Laag Soeren, een extreem ex. (Jch.); Vorden, Rot-

terdam, Oudenbosch, Beers (Z. Mus.); Blaricum (Doets); Breda

(24), Vught (L. Mus.); Voerendaal (Br.); Epen (Wiss.).

8. f. juncta nov. Zie Cat. IV: (204). Gewoon.
9. f. scmiconfluens nov. Zie p. (204). T. v. E. 50, pi. 7, fig. 12,

wijkt iets af, maar wordt toch het beste tot dit type gerekend. Een
vrij gewone vorm. Diepenveen (Gold.); Soest, Amsterdam, Wijk
aan Zee (Z. Mus.); Hilversum (Doets); Gocksdorp, Vught (L.

Mus.); Haarlem, Houthem, Epen (Wiss.)i).

10. f. confluens nov. Zie pag. (204). Diepenveen (Gold.).

D5Apterygia Stephens.

533. D. scabriuscula L. Hoofdzakelijk op zandgronden en in

bosachtige streken en daar vrij gewoon. Van de Wadden bekend
van Texel, Terschelling en Schiermonnikoog. Buiten de zandgron-

den weinig aangetroffen : Noordbroek, Lobith, Amsterdam, Dor-
drecht.

2 gens., de eerste van begin Mei tot eind Juli (9-5 tot 31-7), mis-

schien soms nog begin Aug., de tweede, ,die partieel is en lang

niet elk jaar wordt waargenomen, van begin Aug. tot begin Septr.

(8-9). In 1941 ving Wiss. nog een gaaf ex. op 13 Oct. na een

pauze van ruim een maand, wat op een (dan wel bijzonder excep-

tionele) derde gen. kan wijzen (zie T. v. E., vol. 85, p. XLIII,

1942).

Var. De variabiliteit is gering en beperkt zich tot enige tint-

verschillen en de bekende vlekafwijkingen. De meest voorkomen-

de en typische vorm heeft bruinzwarte vvls.

1. f. pinastri L., 1761, Fauna Suec: 315. Grondkleur der vvls.

zwartachtig. Slechts zeer weinig exx. zijn zo donker. Almelo, Am-
sterdam (v. d. M.).

2. f. juncta nov. Zie Gat. IV : (204). Gewoon.
3. f. confluens nov. Zie Gat. IV, I.e. Evenmin zeldzaam. Berg

en Dal, Bussum, Breda (Z. Mus.); Roermond (Fr.).

1) F. conjuncta Warren, 1911, Seitz 3 : 179, pi. 41 i, fig. 6 and 7, is only a

special form of the semicontluens-type. I have not seen a Dutch example cor-

responding with the description. The figures are, like all those belonging to

ypsilon, bad.
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Mormo Ochs,

534. M. maura L. Inheems alleen in Zd.- en Midden-Limburg,
hoogstwaarschijnlijk in de Achterhoek en zeker in het N. van
Twente, vooral in fluviatiel gebied. Langs de Zuidlimburgse ri-

viertjes vaak gewoon en ook aan de Dinkel een geregelde gast

op smeer. Vanuit de genoemde gebieden dringen zwervers nu en

dan verder naar het N. en W. (soms tot in Holland toe !), zon-

der hier evenwel vaste voet te kunnen krijgen. 1 gen., eerste helft

van Juh tot half Sept. (12-7 tot 19-9).

V i n d p 1. Gr.: Groningen (Sterrenbos) (Bst., II, p. 159). Ov.:

Denekamp. Gdl. : Laag Soeren, Arnhem ; Gorsel, Lochem, Vor-
den, Groenlo, Winterswijk, Aalten, Doesburg. Utr. : Soest (1879,

Z. Mus.). Z.H. : Rotterdam, 1889 (Kallenbach en Z. Mus.), 1909

(Z. Mus.) ; Den Haag, 1909 (T. v. E., vol. 53, p. XV); Oost-

voorne, 1903 (Z. Mus.); Dordrecht, 1916 (Jch.). N.B. : Breda (in

L. Mus, 1 ex. van 1866 en 1 van 1873 ; Heylaerts schreef in

T. V, E., vol. 13, p. 151 : ,,très rare et très locale dans la partie

orientale du Mastbosch"). Lbg. : Venlo, Tegelen, Steyl, Maas-
niel. Roermond, Melick, Weert, St. Pieter, Maastricht, Meerssen,

Houthem, Geulem, Valkenburg, Voerendaal, Gulpen, Epen, Vaals.

Var. 1. f. maura L. Vvls. duidelijk getekend, maar overigens

vrij eenkleurig. Seitz, pi. 39 b, fig. 3 ; South, pi. 142, fig. 1 ; Keer,

pi. 44, fig. 3. Hoofdvorm.
2. f. ocjoviensis Biezanko, 1924, Buil. Int. de l'Acad. Polonaise

des Sciences et des Lettres, Classe des Sc. math, et nat., série B :

Sciences Nat. : 522. De hchte apicaalvlek der vvls. vrijwel geheel

verdwenen ; de lichte dwarslijnen bijna onzichtbaar ; de midden-
band niet eenkleurig, maar uit 2 delen bestaande, een donkere

buitenhelft en een iets lichtere binnenhelft ; wortel der avis. even
donker als de achterrandshelft. Een sombere, weinig getekende

vorm. Geulem (Z. Mus.); Epen (Lpk.).

3. f. virgata Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 40. Vvls. met het midden-

veld als een donkere band afstekend tegen wortel- en achterrands-

veld. Op alle vindplaatsen onder de soort voorkomend, vooral bij

de ? 5 .

4. f, striata Tutt, I.e. Vvls. met duidelijk licht afstekende midden-

ader, die onder de niervlek gevorkt is ; binnenrand licht ; lichte

aderen tussen tweede dwarslijn en golf lijn (die beide ook licht zijn)

en langs de achterrand. South, fig. 3. Bij ons stellig geen gewone
vorm. Geulem, 1 ? (Z. Mus.).

5. f. juncta nov. Zie Gat. IV: (204). Laag Soeren (L. Mus.):

Gulpen (Z. Mus.),

Rusina Stephens.

535. R. umbratica Goeze. Verbreid op zandgronden (ook in de
duinen) en in bosachtige streken, gewoon. Bekend van Texel en
Schiermonnikoog.



86 B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (496)

1 gen., tweede helft van Mei tot begin Aug. (22-5 tot 4-8).

Var. De typische vorm heeft bruinachtige duidehjk getekende

wis., bij het ,9 donkerder dan bij het $ .

1. f. obscure Tutt, 1892, Br. Noct. 2 : 2. Vvls. zwartachtig bruin

zonder duidelijke tekening, alleen de niervlek licht gerand. Seitz,

pi. 38 f, fig. 3 en 4. Bij ons vooral bij de 2 ? . Putten, Arnhem,
Berg en Dal (Z. Mus.); Apeldoorn, Zandvoort (Wiss.); Warns-
veld (L. Mus.); Gaanderen, Bilthoven (Br.); Deurne (Nies).

2. f. ferruginea Esp., 1785, Schmett. in Abb. 3 : 246, pi. 47, fig.

5, 61). Grondkleur der vvls. roodachtig bruin. Seitz, I.e., fig. 6.

Renkum, een mooi roodbruin $ (Z. Mus.); Oudenbosch, idem
(Colleg. Berchmanianum).

3. f. phaeus Hw., 1803, Lep. Brit. : 133. Grondkleur der vvls.

grijsachtig bruin. Seitz, I.e., fig. 5. Hatert, Wassenaar (Wiss.);

Breda (L. Mus.).
4. f. bellieri Culot, 1914, Noct. et Géom. 2 : 59, pi. 49, fig. 2.

Grondkleur veel lichter, licht bruinachtig geel. Het door Culot
afgebeelde ex. heeft zwak getekende vvls. Gold. bezit een $ van
Bilthoven, dat in tint geheel met. bellieri overeenstemt, doch scher-

per getekend is en daardoor bonter is. Daar Culot vooral de
nadruk legt op de lichte grondkleur, is het wel gewenst alle exx.,

die dit kenmerk bezitten, onder één naam te verenigen. De vorm
is ongetwijfeld zeer zeldzaam.

Amphipyra Ochs.

536. A. tragopoginis L. Algemeen in het gehele land, op allerlei

grondsoorten voorkomend. Bekend van Texel, Terschelling en
Schiermonnikoog (hier vrij talrijk. Wiss.). 1 gen., begin Juli tot

begin Octr. (10-7 [1940] tot 2-10 [1925]).
Var. De meeste exx. behoren tot de typische vorm met donker

bruinachtig grijze vvls. Toch varieert de vlinder meer, dan zo
oppervlakkig lijkt.

1. f. nigrescens Spuler, 1906, Schmett. Eur. 1 : 237 (brayi Lbll.,

1907, Rev. Mens. Soc. Ent. Nam. : 29). Grondkleur der vvls. don-
kerder, zwartachtig grijs. Niet talrijk. Bennekom (v. d. Pol); Apel-
doorn (de Vos); Laag Soeren (47), Den Haag (13), Breda (24);
Nijmegen, Wamel, Naarden, Domburg (Z. Mus.); Hilversum
(Doets); Amsterdam (Vari); Dordrecht (Mus. Rd.).

2. f. grisea Vorbrodt, 1921, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13: 176.

Grondkleur der vvls. zuiver grijs. Apeldoorn (de Vos); Koude-
kerke (Br.).

'^) Er bestaat twijfel, of de door Esper afgebeelde uil wel tot umbratica

behoort, vandaar dat Warren (1911, Seitz 3: 160) Stephens als auteur

geeft. Deze citeert zelf echter Esper, (1829, Haust 2: 112). Het $ van
Esper (fig. 5) stemt in tekening met St. umbratica overeen, doch de eerste en

tweede dwarslijn ontbreken. De kleur noemt hij ,, rostfarbig' . Bij het $ (fig. 6)

zijn de dwarslijnen duidelijk. De ruwe figuren van Esper in aanmerking ge-

nomen geloof ik wel, dat zijn ferruginea een vorm van umbratica moet voor-

stellen en dat we Esper als auteur kunnen accepteren.
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3. f. variegata nov. Franjeveld licht, scherp afstekend^). Vught
(L. Mus.).

4. f. demaculafa Nordstrom, 1939, Svenska Fjärilar : 167. De
3 zwarte stipjes op de wis. ontbreken. Ongetwijfeld zeer zeld-

zaam ; ik heb slechts twee overgangsexx. gezien, waarbij de stip-

pen bijna verdwenen zijn : Apeldoorn (de Vos) ; Loosdrecht (Z.

Mus.).
5. f. conjuncta nov. De 2 zwarte stippen op de plaats van de

niervlek met elkaar verbonden tot een zwart streepje^). Twello

(Gold.); Doorn (Z. Mus.).

537. A. pcrflua F. Een uiterst zeldzame soort, die tot nog toe

slechts in één jaar in 2 exx. aangetroffen is. Stellig niet inheems.

Ook in bijna het gehele omringende gebied óf ontbrekend óf zo

zeldzaam, dat er niet aan getwijfeld behoeft te worden, of het be-

treft slechts een enkele zwerver. Blijkbaar is de soort niet in staat

zich zo ver naar het Westen te handhaven. Alleen Denemarken
ligt nog (gedeeltelijk althans) binnen het areaal van perflua. Hier

is de vlinder bekend van 2 vindplaatsen in Jutland, op de eilanden

weinig verbreid, de laatste jaren talrijk op een vindplaats op
Fünen, maar ontbreekt op Bornholm. In Sleeswijk in 1911 bij

Rendsburg ; bij Hamburg vroeger meermalen aangetroffen, maar
de laatste 60 jaar niet meer ; ontbreekt bij Bremen en in Hannover
(bij de stad Hannover vóór ca. 125 jaar gekweekt); in Westfalen
vroeger bij Munster en Höxter aan de Weser ; niet in de Rijnprov.

In België zeer zeldzaam, hoogstwaarschijnlijk evenmin inheems

als bij ons : Verviers, Huy en Luik. Niet in Groot-Brittannië aan-

getroffen.

1 gen., onze beide exx. zijn Augustus-dieren.

Vindpl. Utr. : De Bilt. 4 Juni 1913 vond Balfour van
Burleigh een rups op Salix caprea L. (zie T. v. E. 56 : XLIV,
1913). Deze leverde 21 Augustus de vHnder (in L. Mus.). Boven-

dien bevindt zich in dezelfde coll. een tweede niet gekweekt ex.,

eveneens door Balfour op dezelfde vindplaats aangetroffen

en niet nader gedateerd dan ,,Aug. 1913".

538. A. pyramidea L. In het gehele Oosten (het Gooi inbe-

grepen) en Zuiden, vooral op zandgronden en in bosachtige stre-

ken, in de regel gewoon. In het Westen minder aangetroffen :

Amsterdam, Aerdenhout, Den Haag, Scheveningen, Rotterdam,

Oud-Beierland, Dordrecht, Koudekerke, Goes (hier gewoon teste

Wilmink, in Zeeland dus waarschijnlijk verbreid). 1 gen.,

eerste helft van JuH tot half October (12-7 tot 14-10).

Var. Variabel in tint en tekening, maar zonder goede afbeel-

dingen lastig te rubriceren. Vooral de bonte dieren zijn vaak bij-

zonder mooi.

^) The marginal area (of the fore wings) pale and sharply contrasting.

2) The two black points in the place of the reniform stigma run together into

a black line.
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1. f. pyramidea L. Daar Linné de typische vorm beschrijft

met de woorden : ,,ahs fuscis : superioribus strigis tribus flaves-

centibus répandis" (1758, Syst. Nat., ed. X : 518), behoren hiertoe

de exx. met hcht afstekende tweede dwarslijn en golflijn en een

minder opvallende rij vlekjes voor de achterrand, doch waarbij de

wis. overigens tamelijk eenkleurig zijn. Zie South, pi. 154, fig. 1

en 2 ; Seitz, pi. 38a, fig. 4. Hoofdvorm.
2. f. vivgata Tutt,1892, Br. Noct. 4 : 38. Het middenveld eenkleu-

rig donker, duidelijk afstekend tegen het lichtere wortel- en achter-

randsveld. Zeldzaam. Apeldoorn (de Vos) ; Berg en Dal, Naarden
(Z. Mus.).

3. f. melaleuca Lenz, 1927, in Osthelder, Schmett. Südb. : 311,

pi. XVI, fig. 1. Vvls. grijszwart met smalle witte dwarslijnen, waar-
van vooral de tweede scherp afsteekt. In verschillende collecties

bevinden zich prachtige donkere dieren met bruinzwarte vvls.,

waarbij de dwarslijn fel afsteekt en die ongetwijfeld tot deze vorm
gerekend kunnen worden. Ommen,Vorden, Sint Jansberg, Houthem,
Kerkrade (Z. Mus.); Nunspeet (Mac G.); Warnsveld (Vari);

Hilversum (Doets) ; Soest (Lpk.).

4. f. fusca Rocci, 1914, Atti Soc. Ligust. 25 : 155, Vvls. sterk roet-

kleurig verdonkerd met onduidelijke tekening. Vorden (Z. Mus.) ;

Warnsveld (Vari) ; Ingen (L. Mus.).
5. f. pallida Lbll., 1908, Rev. Mens. Soc. Ent. Nam. : 48. Grond-

kleur der vvls. licht grijsachtig, dwarslijnen witachtig, middenveld
niet verdonkerd. Enkele exx., meest overgangen met licht bruinach-
tige vvls. zonder donkere beschaduwing van de dwarslijnen, maar
overigens wel duidelijk getekend. Kraloo-Dr. (Beijerinck) ; Diepen-
veen, Lochem, Beek-Nijm., Doorn (Z. Mus.) ; Nunspeet (Mac G.) ;

Soest (Lpk.) ; Deurne (Nies).

6. f. reducta nov. De ronde vlek ontbreekt (in de regel omdat zij

bedekt is door de zwarte streep, waarin ook de niervlek geplaatst
is)i). Nunspeet (Mac G.) ; Aalten, Bennekom (Cet.) ; Berg en
Dal, Gulpen (Z. Mus.) ; Zeist (Br.) ; Bemelen(Rk.).

7. f. striata nov. Een aantal pijlvlekken lopen door van de golflijn

tot de tweede dwarslijn^). Niet zeldzaam. Lochem (de Vos); Warns-
veld, Rijnauwen, Groenekan, Den Haag (L. Mus.) ; Almen, Zeist

(Br.); Wageningen (L. Wag.); Bennekom (Cet.).

8. f. lineata nov. Dwars door het middenveld loopt een scherpe
zwartachtige lijn van de wortel naar de tweede dwarslijn in de tap-
vlekstreeks). Vrij gewoon. Deventer, Twello (Cold.); Apeldoorn
(de Vos) ; Vorden, Ingen, De Bilt, Rijnauwen, Groenekan (L.

Mus.); Lochem, Breda (Z. Mus.); Almen, Zeist, Voerendaal (Br.);

Aalten, Epen (Cet.) ; Arnhem (L. Wag.) ; Hilversum (Doets).

^) The orbicular stigma fails (as a rule because it is covered by the black

streak in which the reniform stigma is also placed).

2) A number of sagittate marks runs from the submarginal line to the outer

line.

3) A sharp blackish line runs from the base to the second line in the place

of the claviform stigma.
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Eustrotiinae,

Jaspidia Hb.

539. J. pygarga Hufn. ([asciana auct. nee L.i)). Algemeen op

zandgronden (ook in de duinen, o.a. Goeree) en in bosachtige

streken. Zelden wordt een enkele zwerver buiten dit gebied aan-

getroffen : Lobith (Sch.). Bekend van Texel en Vlieland, 1 gen.,

tweede helft van Mei tot begin Aug. (20-5 tot 10-8). Hoogst zelden

wordt een laat ex. aangetroffen, dat waarschijnlijk tot een partiële

tweede gen. behoort: 18 Sept. 1925, Hatert (Wiss.), 23 Sept.

1946, Geulem, mooi gaaf ex. (Nieuwland).

Var. Hoewel de vlinder weinig varieert, komen naast de ty-

pische vorm (Keer, pi. 58, fig. 10 ; South, pi. 21, fig. 7 ; enz.) toch

ook nu en dan tamelijk sterk afwijkende exx. voor.

1. f. albilinea Hw., 1809, Lep. Brit. : 261. De grote witte vlek bo-

ven de binnenrand der wis. ontbreekt, zodat alleen een smal wit

lijntje overblijft. Komt waarschijnlijk overal onder de soort voor.

Wijster (Beijerinck); Lochem, Nijmegen, Geulle, Valkenburg (Z.

Mus.); Apeldoorn, Laag Soeren (de Vos); Almelo, Bennekom
(Cet.); Aalten (v. G.); Doetinchem (Gold.); Bijvank (Sch.);

Groesbeek, Soest, Hilversum (Lpk.); Rijen, De Bilt, Overveen,

Breda, Bergen op Zoom (L. Mus.); Amersfoort (v. d. Vlugt);

Holl. Rading (Doets); Oudenbosch (Colleg. Berchman.); Tilburg

(v. d. Bergh); Steyl (Stoffels); Roermond (Lek.); Brunsum (Giel-

kens )

.

2. f. brunnescens nov. Grondkleur der wis. helder donkerbruin,

omranding der vlekken wit, scherpe smalle witte tweede dwars-
lijn van voorrand tot binnenrand^). Bergen op Zoom (Korringa);

Deurne (Nies).

3. f. albomarginata Spuler, 1907, Schmett. Eur, 1 : 294. Het te-

genovergestelde van albilinea : de witte vlek uitgegroeid tot een

brede witte band, die doorloopt tot aan de voorrand. Blijkbaar

zeer zeldzaam. Hulshorst (Klaassen); Eperheide (Lg.). Bovendien
enkele trans. exx. : Wassenaar (9); Plasmolen (Z. Mus.).

4. f. ochrea Derenne, 1928, Lamb. 28 : 78. Grondkleur der wis.
roodachtig bruin, het wit veranderd in geel. Ik reken tot deze

vorm alle exx., die het laatste kenmerk bezitten, ook als de grond-
kleur niet afwijkt. Nijkerk, Oosterbeek, Noordwijk, Plasmolen (Z.
Mus.); Hilversum (Doets); Breda (23, 24); Ulvenhout (Mus. Rd.).

540. J. dcceptoria Scop. Uiterst zeldzaam, zodat het zeer twijfel-

achtig is, of de soort hier inheems is. Aan de andere kant stem-
men de zij het ook met lange tussenpozen enige malen herhaalde
vangsten in de omgeving van Breda wel enigszins tot nadenken.

^) Zie Revue franc, de Lépidopt. 9 : 250. Fletcher, die L i n n é's type van
{asciana onderzocht, schrijft dat deze identiek is met de Tortricide Fammene
Juliana Curtis.

2) Ground colour of the fore wings clear dark brown, circumscription of the

stigmata whit«, sharp narrow white outer line from costa to inner margin.
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vooral ook in verband met het voorkomen in België. In elk geval

ligt in ons land de meest westelijke vindplaats der soort (op een

vangst van een migrant in Engeland na), zodat het niet uitgesloten

is, dat zij alleen in gunstige jaren in staat is zo ver door te dringen.

In Denemarken zeldzaam, alleen aangetroffen op de eilanden

Als (aan de zuidoostpunt van Jutland), Langeland en Lolland. In

Sleeswijk-Holstein bij Kiel ; de laatste jaren enkele malen bij Ham-
burg ; niet bij Bremen ; in Hannover talrijk op bosweiden en

-wegen in de omgeving van de stad ; in Westfalen bekend van
Tecklenburg, Warburg en Munster ; in de Rijnprov. in de om-
geving van Aken (Stolberg ; 1 $ in 1917 op het landgoed Paffen-

broich bij de Nederlandse grens). In België zeldzaam, maar be-

kend van een vrij groot aantal vindplaatsen in het O. van het

land; ook in Brabant aangetroffen (maar hier geregeld voor-

komend?). Het eerste Engelse ex. werd Juni 1948 in een bos in

Kent gevangen (Entomologist 81 : 221). Niet bekend van Schot-

land en Ierland.

De gedateerde Hollandse exx. zijn van 28-5 tot 21-7 gevangen,

wat dus op het voorkomen van slechts één gen. wijst. Tot dezelfde

conclusie komt Urbahn wat betreft de vliegtijd in Pommeren,
waar de uiterste data 15-5 en 12-7 zijn : ,,also hier offenbar nur
in einer Generation, während aus dem Süden zwei angegeben wer-
den" (Schmett. Pommerns, p. 441, 1939). Voor België geeft Lam-
billion als vliegtijd: mai à juillet (1904, Cat. Lép. Belgique:

139), zonder zich over het aantal generaties uit te spreken. De-
renne (1928, Addenda Cat. Lamb.: 93) schrijft: ,,Deux géné-

rations", maar preciseert niet. Nauwkeuriger gegevens zijn hier

zeker nog zeer gewenst. (Wel zijn die beschikbaar over Zwitser-

land, waar de soort in het laagland en het heuvelland plaatselijk

gewoon is. Daar vliegt de eerste gen. in Mei en Juni, de tweede
in Juli en Aug. ; zie V o r b r o d t, 1911, Schmett. Schweiz 1 : 414.

L h o mme .daarentegen maakt in zijn Cat. Lép. de France et de

Belgique een fout (p. 298, 1923 —1935): terwijl hij voor de rups 2

gens, geeft (VII en IX), laat hij de vlinder slechts in V en VI
vliegen, wat natuurlijk niet klopt).

V i n d p 1. N.B. : Breda [H e y 1 a e r t s, T.v.E. 13 : 85 en 153 :

gevangen zomer 1863 ; in de collecties aanwezige exx. : 2-7-1867,

11-7-1877 (2 exx.), 11-7-1883 (L. Mus.), 1 ex. 1901 (L. Wag.),
1 ex. zonder datum (Z. Mus.)] ; Princenhage, 21-7-1915 (1 ex.),

12-6-1919 (3 exx., Wp.). Lbg. : Maastricht, 28-5 (zonder jaar-

tal, Z, Mus. e coll.- Van den Brandt); Eperheide, 29-5-1946 1 ex.

op licht (Vàri).

Eustrotia Hb.

541. E. uncula Clcrck. Verbreid door het gehele land op moe-

rassige plaatsen en daar soms vrij gewoon, maar toch ook wel op

drogere terreinen aangetroffen. 2 gens., die zonder scherpe af-

scheiding in elkaar overgaan ; de eerste begin Mei tot in Juli
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(4-5 tot ± 20-7 in late jaren), de tweede, die partieel is, van be-

gin Juli tot half Aug. (9-7 tot 15-8).

V i n d p 1. Fr. : Garijp, Eernewoude, Beetsterzwaag, Wolvega.
Gr. : Groningen. Dr. : Wijster, Zweelo, Dwingelo, Vledder Ov. :

Denekamp, Hengelo, Delden, Borne, Almelo, Avereest (Dedems-
vaart). Ommen, Diepenveen, Colmschate, Deventer, Zwolle. Gdl. :

Putten, Nunspeet, Apeldoorn, Twello (tamelijk gewoon), Eerbeek,
Laag Soeren, Langewater, Velp, Arnhem, Wageningen, Bennekom,
Lunteren ; Boekhorst, Lochem, Groenlo, Winterswijk, Aalten,

Doetinchem, Lobith ; Nijmegen, Hatert, Huisen. Utr. : Veenen-
daal, Amerongen, Amersfoort, Soest, Zeist, Maartensdijk, Maarsen.
N.H. : Hilversum, Kortenhoef, Weesp, Amsterdam, Halfweg,
Katham, Kwadijk, Texel, Schoorl, Driehuis. Z.H. : Nieuwkoop,
Ruigenhoek, Hoek van Holland, Rockanje, Rotterdam, Dordrecht.
N.B. : Breda, Rijen, Tilburg, Oudenbosch, 's-Gravenmoer,
's-Hertogenbosch, Nuenen, Helmond, Deurne. Lbg. : Mook, Pias-

molen, Ottersum, Horst, Venlo, Tegelen, Roermond, Sittard,

Brunsum, Aalbeek, Meerssen, Epen.
Var. 1. f. lineola Dannehl, 1926, Ent. Z. 40: 14. De buiten-

ste van de twee witte lijnen, die de witte achterrandsstreep vormen,
bruin bestoven, zodat slechts de binnenste fijne witte lijn overblijft.

Almelo (Cet); Apeldoorn, Velp, Arnhem, Lochem, Nijmegen (Z.
Mus.); Veenendaal (L. Mus.); Zeist (Br.).

2. f. clarivittata Nordstrom, 1940, Svenska Fjärilar : 200. Het
tegenovergestelde van de vorige vorm, de donkere scheiding tussen

de twee lijnen ontbreekt, zodat 1 brede witachtige achterrandsband
ontstaat. Almelo (Cet.); Ommen, Apeldoorn, Hatert, Ottersum (L.

Mus.); Zeist (Br.); Aalbeek (Priems).

3. f. lobscurior Spuler, 1907, Schmett. Eur. 1 : 293. Grondkleur
der wis. veel donkerder dan normaal en de lichte tekening iets

bruinachtig getint. Ruigenhoek (L, Mus.).
4. f. triangulata nov. De ronde vlek en de nicrvlek door een wit-

achtig lijntje met elkaar verbonden, zodat een donkere driehoek

afgesneden wordti). Ommen, Laag Soeren, Hatert (Z. Mus.);
Doetinchem (Cold.); Zeist (Br.); Kwadijk (De Boer); Breda (L.

Mus.).
5. f. pupillata nov. De niervlek donker gekernd2). Zeist (Br.).

542. E. olivana Schiff., 1775 (argentula Hb., 1787). Op voch-
tige veenachtige terreinen, lokaal, maar op de vindplaatsen niet

zelden in aantal. 1 gen., eerste helft van Mei tot eind Juh ( 13-5 tot

27-7).

V i n d p 1. Ov. : Diepenveen. Gdl. : Empe ; Aalten, Nijmegen,
Malden, Hatert, Wijchen, Overasselt. Utr. : Utrecht, Nigtevecht,

^) Orbicular stigma and reniform stigma joined by a whitish line, so that a dark
triangle is cut off.

-) The reniform stigma with a dark centre.
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Botshol, Waverveen. Z.H. : Noordwijk. N.B. : Bergen op Zoom,
Breda, Rijen. Lbg. : Sittard.

Var. De tekening van de witte dwarslijnen varieert nogal. Als

typisch beschouw ik de eerste afbeelding van de soort door

Hübner (1787, Beitr. zur Schmetterlingsk. 1 (2) : 9, pi. II, fig^

F), waarbij ,de binnenste witte lijn 2 franjewaartse uitsteeksels

heeft. Met de exx. met slechts 1 uitsteeksel is dit de hoofdvorm.

1. f. edentata nov. De binnenste witte lijn recht, zonder uit-

steekselsi). Waarschijnlijk overal onder de soort. In Z. Mus. een

serietje van Hatert.

2. f. signata nov. De twee witte lijnen aan weerszijden door een

dunne zwarte lijn afgezet2). Hatert, 3 exx. (Z. Mus.).

Emmelia Hb.

543» E. trabealis Scop. Zeer lokaal in het O. en Z. en bijna

steeds zeldzaam.

In Denemarken : in Jutland bij Aarhus en op het bij deze stad

gelegen schiereiland Mols ; hier en daar op Fünen, Seeland en
Bornholm, plaatselijk talrijk. Verbreid in Oost-Holstein ; bij

Hamburg op zandgronden en andere droge terreinen ; niet bij

Bremen waargenomen ; in Hannover zeer zeldzaam bij de stad en
niet gewoon bij Osnabrück ; in Westfalen bij Munster, Hagen en
Warburg ; in de Rijnprovincie bij Aken. In België lokaal verbreid

door de oostelijke helft van Maaseyck tot Torgny. In Groot-Brit-

tannië zeer lokaal in enkele zuidoostelijke graafschappen ; ontbreekt

in Ierland. Blijkbaar dus een soort, die naar het Westen toe steeds

zeldzamer wordt.

2 gens., de eerste half Mei tot begin Juh (18-5 tot 11-7), de
tweede ongeveer half Juh tot in Aug. (laatste beschikbare datum:
10-8). (Controle van deze vliegtijden is nog zeer gewenst).

V i n d p 1. Gdl. : Doetinchem, Lobith. Ubbergen, Nijmegen. N.B.:
Breda (T. v. E. 13 : 153, noemt Heylaerts de soort ,,très rare",

,,vole en août en plein soleil sur les champs de trèfle"), Cuyck.
Lbg. : Venlo, Roermond, Maasniel, Maastricht.

Var. 1. f. confluens Stauder, 1924, Ent. Anz. 4: 110. Alle gele

punten op de wis. met elkaar verbonden. Doetinchem (Cold.);

Nijmegen, Venlo (Z. Mus.).
2. f. nigricostata Stauder, I.e. De gehele voorrand der wis. zwart,

zonder de 3 gele vlekjes. Nijmegen (tr., Z. Mus.).

Sarrothripinae.

Sarrothripus Curtis.

544. S. rcvayana Scop. Verbreid op zandgronden door het ge-

hele land, vrij gewoon. 2 gens., de eerste eind Juni tot half Aug.

^) The inner white line straight, without projections.

2) The two white lines bordered on both sides by a fine black line.
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(28-6 tot 19-8), ,de tweede eind Aug. tot eind Nov. en na de

overwintering van eind Maart tot begin Juni (26-8 tot 30-11 en

25-3 tot 9-6).

Vin dp 1. Fr. : Bolsward (!). Ov. : Lonneker, Hengelo, Ommen.
Diepenveen. Gdl. : Putten, Leuvenum, Nunspeet, Apeldoorn, Twel-
lo (geregeld, maar meestal niet talrijk op licht), Otterlo, Laag

Soeren, Ellecom, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wageningen, Ben-

nekom ; Laren, Aalten, Montferland, Bijvank ; Berg en Dal, Nij-

megen, Groesbeek, Malden, Hatert. Utr. : Maarsbergen, Zeist, De
Bilt, Soest, Baarn. N.H. : Hilversum, Laren, Bussum, Amsterdam
(zwerver), Haarlem, Bentveld, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. :

Hillegom, Noordwijk, Melissant (zwerver). N.B. : Bergen op
Zoom, Breda, Princenhage, Tilburg, Drunen, Oisterwijk, Cuijck,

Helmond. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Roermond, Kerkrade.

Var. Literatuur : Sheldon, 1919, Entomologist 52 : 97 enz.,

pi. I, een uitstekende studie, waarin ook de figuren uit Sepp ge-

citeerd zijn. De uit ons land bekende vormen zijn volgens deze

monographie gerangschikt.

De soort is zeer variabel en ook in ons land stellig een speciale

studie waard. De meeste vormen duiken echter pas in flinke series op.

A. i^amosana-groep. Vvls. met zwarte scherp afstekende

streep uit het midden van de vleugelwortel en ongeveer evenwijdig

aan de voorrand.

Tot deze groep behoort o.a. ook de door S c o p o 1 i ( 1772, An-
nus historico-naturalis 5: 116) beschreven typische vorm met
groenachtige grondkleur der vvls. (,,alis superioribus glauco-viren-

tibus ... Alae anticae..., fuscis lineis longitudinalibus"). Ik ken
hiervan geen inlandse exx. De vorm moet uiterst zeldzaam zijn.

1. f. grisea Ter Haar, 1899 of 1900, Onze Vlinders : 65. Grond-
kleur der vvls. grijs. Tijdschr. v. Ent. 39, pi. 8, fig. 5. Leuvenum,

Laag Soeren, Nijmegen, Baarn (Z. Mus.) ; Twello, Wageningen
(Gold.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Velp (De Roo van W.) ; Berg en

Dal (Bo.) ; Hatert (Mus. Rd.) ; Soest (Lpk.) ; Baarn (Van der

Beek) ; Hilversum (Doets) ; Bussum (Van der Wey) ; Amsterdam
(Vari) ; Oisterwijk (L.Mus.).

2. f. ramosana Hb., 1793, Samml. auserl. Vögel und Schmetterl.,

pi. 75. Vvls. boven de zwarte streep bruin, er onder grijs. Sepp,

serie 2, 1, pi. 34, fig. 20. Minder dan grisea. Bolsward (Van der

Wey) ; Diepenveen, Arnhem, Oosterbeek, Noordwijk, Roermond
(Z. Mus.); Putten (L. Mus.); Apeldoorn (de Vos); Twello
(Gold.) ; Velp (Brants M.S.) ; Hilversum (Doets).

3. f. cladodes Sheldon, 1919, Entomol. 52 : 101, pi. I, fig. 3. Alle

exx. met lichtere grondkleur dan ramosana, behalve de grijze. Sh.

citeert ook : Barret 6, pi. GGLI, fig. 3c. Cuyck (Z. Mus.).

4. f. atrata Sheldon, I.e., fig. 2. Grondkleur der wis. donkerder

dan bij ramosana, bruinzwart. Putten (Z. Mus.).

5. f. stoninus Curtis, 1829, Guide Br. Ins. : 203. Vvls. bruin met

een gegolfde donkere lijn over het midden van voorrand tot binnen-
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rand. Ik gebruik de naam voor alle ramosana-achtige exx. met 1 of

meer donkere gegolfde lijnen over de wis. Putten (Z. Mus.).

B. Dilutia na-groep. Grondkleur der vleugels lichtgrijs,

met of zonder roodachtig bruine gewolkte tekening. Tot deze groep

behoren ook alle exx. met de zwarte stippen op de wis. (Zie ech-

ter ook nr. 17!).

6. f. dilutana Hb., 1796, Samml. Eur. Schm., Tortr., fig. 6. Wortel
der wis. bruinachtig ; daarop volgt een grijze band, dan weer een

bruine, terwijl het achterrandsveld weer grijs is ; de banden
zijn door duidelijke dwarslijnen afgezet. Sepp, pi. 34, fig. 17;

Seitz, pi. 53c, fig. 7 ; Svenska Fjärilar, pi. 29, fig. 14b (als ilicana).

Putten, Arnhem (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ; Velp (De Roo van
Westmaas in Sepp, I.e., p. 150); Hilversum (Doets).

7. f. fusculana Schmid, 1885, Corresp.blatt zool. mineral. Verein
Regensburg 39 : 75. Ongeveer als dilutana, maar vanuit de vleugel-

wortel lopen enkele zwarte strepen, die tot op een derde van de lengte

van de vvl. reiken, zij zijn dus veel korter dan bij ramosana. Laag
Soeren, Princenhage (Z. Mus.); Velp (L. Mus.).

8. f. obsoleta Sheldon, I.e. : 103, pi. I, fig. 6. Als dilutana, maar
de vleugelwortel niet donker en de donkere dwarstekening niet

zo sterk ontwikkeld. Putten, Arnhem, Hillegom, Breda (Z. Mus.).

9. f. lathamiana Swederus, 1787, K. Vet. Acad. Nya Handl. 8:
276. Vvls. licht bruingrijs, aan de wortel enkele donkere stippen,

een donkere middenvlek, en een aantal zwartachtige punten voor
de achterrand. Sepp, fig. 19; Seitz, pi. 40 d, fig. 3 (als ilicana).

Twello (Gold.); Vogelenzang (Z. Mus.).
10. f. ilicana Fabr., 1781, Spec. Ins. 2 : 283 {punctana Hb., 1796,

I.e., fig. 9). Grondkleur der vvls. donkergrijs („fusco cinereis"),

overigens als de vorige vorm. Sepp, fig. 15. Putten, Leuvenum, El-

lecom, Arnhem, Nijmegen, Breda (Z. Mus.); Velp (in Sepp, I.e. :

150); Soest (Lpk. ); Hilversum (Doets).

11. f. notata Sheldon, I.e. : 105, pi. I, fig. 7. Grondkleur der wis.

lieht zilverachtig grijs, overigens als de beide vorige vormen. Sepp,

fig. 18. Laag Soeren, Oosterbeek, Wageningen (Z. Mus.); Velp
(in Sepp, I.e.: 150).

12. f. nigripunctata Sheldon, I.e. : 105, pi. I, fig. 8. Grondkleur

der vvls. roodachtig bruin ; middenvlek zwart, scherp afstekend;

aan weerszijden daarvan grijsachtige dwarslijnen van voorrand

tot binnenrand ; aan wortel en achterrand donkere stippen. Ooster-

beek (tr., Z. Mus.).

13. f. bifasciana Donovan, 1801, Nat. Hist. Br. Ins. 10: 86, pi.

357, fig. 3. Wortel en middenband Hcht bruinachtig, de twee

andere velden licht, scherp afstekend, op de vvls. de gewone don-

kere stippen van de groep. Sepp, fig. 13. Wageningen, Venlo

(Z. Mus.); Zeist (in Sepp, I.e. : 150).

G. A/ze/fana-groep. Hoofdkenmerk een driehoekige

donkere vlek in het midden van de voorrand der vvls.. die tot hal-

verwege de vleugels reikt, maar bij enkele vormen ontwikkeld is

tot een volledige middenband.
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14. f. afzeliana Swederus, 1787, Kon. Vet. Ac. nya Handl. 8:

276. Grondkleur der wis. grijsachtig, aan de voorrand de grote

driehoekige donkere vlek. Keer, pi. 79, fig. 3. Arnhem, Baarn (Z.

Mus.); Nijmegen, Malden (Bo.); Wageningen (L. Wag.); Melis-

sant (Huisman).
15. f. variegata Sheldon, I.e. : 123, pi. I, fig. 11. Als 14, maar

de grondkleur der wis. grijsachtig bruin, het lichte gedeelte ook
meer met donker bruinachtig gevlekt. Barrett, pi. 251, fig. 3c; South,

p. 147, fig. 23, no. 6 (beide geciteerd door Sheldon). Putten (Z.
Mus.); Nunspeet (Vari); Bennekom (Cet.); Hilversum (Doets).

16. f. adusta Sheldon, I.e., fig. 12. ([eusteli Osth., 1932, Schmett.

Südb. : 542, pi. 21, fig. 46). Als 15, maar de grondkleur donker
bruinachtig, waardoor de donkere costaalvlek minder duidelijk af-

steekt. Twello (Cold.); Nijmegen (Z. Mus.).
17. f. Uchenodes Sheldon, I.e. : 124, pi. I, fig. 14. Grondkleur der

wis. grijsachtig wit, donkergrijs gewolkt, met 3 gegolfde donkere
lijnen als afzetting van wortel- en middenveld, aan de voorrand
een donkergrijze driehoek, aan wortel en achterrand scherp af-

stekende donkere vlekken (de vlekken van de c/i7u^ana-groep ! )

.

Barrett, pi. 251, fig. 3. Nijmegen, De Bilt (tr., Z. Mus.).
18. f. [asciata Sheldon, I.e. : 125, pi. I, fig. 15. Grondkleur der

wis. lichtgrijs, de donkergrijze driehoek loopt als een volledige

band tot aan de binnenrand door, terwijl ook het wortelveld donker-
grijs is. Breda (Z. Mus.).

D. Undulana'groep. Donkere, somber gekleurde vlin-

ders. Evenals in Engeland behoort ook bij ons het grootste deel

onzer exx. tot deze groep.

19. f. undulana Hb., 1796, Samml. Eur. Schm., Tortr., fig. 7.

Grondkleur der wis. donkerbruinachtig, met duidelijke donkere ge-

golfde dwarslijnen en met roodbruine middencelvlek. Over het ge-

hele land gerekend onze hoofdvorm.

20. f. plumbea Sheldon, I.e. : 126, pi. I, fig. 18. Vvls. licht lood-

kleurig met flauw zichtbare donkere dwarslijnen. Putten (L. Mus.
en Z. Mus.); Twello (Cold.); Soest (Lpk.); Hilversum (Doets).

21. f. melanosticta Sheldon, I.e., fig. 19. Als plumbea, maar vvls.

met scherp afstekende zwarte middenstip. Putten, Laren-Gdl. (Z.

Mus.).
22. f. nigricans Sheldon, I.e., fig. 20 {unicolor Osthelder, 1932,

Schmett. Südb. : 542, pi. 21, fig. 47). Vvls. donker zwartachtigbruin

met nauwelijks zichtbare tekening. Na undulana de gewoonste vorm

en plaatselijk zelfs overheersend. Zoo vond C e t o n, dat bij Ben-

nekom bijna alle exx. er toe behoorden.

Terato 1. ex. Linker avi. ontbreekt. Berg en Dal, e.l. (Bo.).

545. S. degencrana Hb. Uiterst zeldzaam en stelhg niet inheems.

In Oost-Europa is de soort gewoon, maar naar het Westen toe

wordt zij steeds zeldzamer, om in onze streken nog slechts spora-

disch, waarschijnlijk als zwerver, voor te komen.
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Uit Denemarken slechts 1 ex. bekend, dat 25 Aug. 1929 te Boto

op Falster gevangen werd. Niet bekend uit Sleeswijk-Holstein, bij

Hamburg, bij Bremen, bij Hannover. Uit Westfalen vermeld van

Warburg. Niet in de Rijnprov. aangetroffen. Evenmin in België.

Uit Engeland vermeldt Sheldon (I.e.: 127) 1 ex., dat enige

jaren vòòr 1919 in het New Forest aan de Zuidkust gevangen

zou zijn. Ik zag het ex. bij een bezoek aan het Brits Museum.
Het is geen degenerarla, maar een ab. van revayana met Hchtgroene

grondkleur en donkere middenband (f. virescens Lpk., 1948, En-
tomologist 81 : 190).

[Wat de verspreiding in Frankrijk betreft, L h o mme vermeldt

in zijn „Catalogue" degenerarla slechts van de Basses Pyrénées,

Basses Alpes, Savoye en de Vogezen.]
De oudste vermelding uit Nederland is die van De Graaf in

Bst. 3: 55 (bis), 1862, vindplaats: Doorn. Hierop doelt ook
Snellen, die degenerana als ,,eens in Nederland gevonden"
opgeeft (De Vlinders 1 : 135). In Ent. Ber. 9 : 153, 1935, toonde

ik echter reeds aan, dat het ex. van Doorn onjuist gedetermineerd

is.

Van vliegtijden en aantal generaties in onze streken uit de
aard der zaak vrijwel niets bekend. Het enige Nederlandse ex.,

dat ik gezien heb, werd in de tweede helft van Juni gevangen,

V i n d p 1. N.H. : Bussum, 22-6-1917, een prachtig gaaf ex.

(Wp.). N.B.: Breda (Heylaerts, 1869, T. v. E. 13: 147; onge-
twijfeld aanvaardbaar, daar H. een Duits vergelijkingsex. bezat,

dat nog in L. Mus. aanwezig is).

Op m. Als eerste vestigde Klos [1907, Verh. zool.-bot. Ges.

Wien 57 : (173)] er de aandacht op, dat revayana en degenerana

twee goede soorten moesten zijn, daar de biologie van beide aan-

merkelijk verschilt. Een door Me i x n e r ingesteld onderzoek

van het genitaalapparaat bevestigde dit volkomen : op. cit. : (174)
—(177), met fig. van aedoeagus. Achteraf is het nauwelijks ver-

klaarbaar, dat beide ooit voor één soort gehouden zijn. De enige

verklaring is, dat de tekening bij beide soorten in aanleg dezelfde is.

Fig. 21. Voorvleugels van: 1. S. revayana Scop. f. camosana Hb. 2. f. dilutana

Hb. 3. f. afzeliana Swed. 4. f. undulana Hb. 5. 5. degenerana Hb.

S. degenerana maakt een forsere indruk dan 5. revayana door de

bredere voorvls., terwijl ook de mooie lichtgroene grondkleur slechts
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uiterst zelden bij revayana voorkomt. Revayana is heel variabel,

doch degenerarla varieert slechts in zeer bescheiden mate. De rups
van degenerarla leeft uitsluitend op wilg (vermeld worden Salix

caprea L., S. viminalis L. en S. cinerea L. ), die van revayana uitslui-

tend op eik.

Uitvoerig heeft Me i x n e r de verschillen in de aedoeagi op-
gesomd. Deze zijn in hoofdzaak : de meerdere grootte bij degenerana
met veel grotere, minder gekromde cornutus en de vorm van het

distale en het proximale uiteinde.

Afgezien van een verschil in grootte van het copulatie-apparaat

der $ $ (degenerana iets groter dan revayana) vond Meixner
overigens geen verschillen van betekenis. Een blik op de hier bijge-

voegde tekeningen doet echter zien, welk een enorm verschil er is

in de aanhangsels van de valven met hun sterke beharing en be-
doorning, waardoor de eigenlijke vorm der valven zelf nauwelijks
te zien is.

Ook de ?
I

$ zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Zie de
figuren voor de verschilpunten.

Fig. 22. Genitaalapparaat van 5. revayana
Scop. (Î ± 17 X.

Fig. 23. Genitaalapparaat van 5. degene-
rana Hb. CÎ ± 17 X.

Observations. The first modern author who claimed spe-

cies right for degenerana, was Klos [1907, Verh. zool. -bot. Ges.

Wien 57: ( 173) ] . He could establish important biological differences

between degenerana, the Salix species, and revayana, which is as-

sociated with oak. His view w^as fully confirmed by Meixner,
I.e. : (174) —(177), who studied the male genitaUa and found con-

siderable differences in the shape and size of the aedoeagus and
its cornutus, which were illustrated by excellent figures. Rather

good figures of this organ are also given by Nordström ( 1940.

Svenska Fjärilar : 201, fig. 152 and 153).
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Except a slight difference in size in favour of degenerarla, Me i x -

n e r could not find any other really distinguishing features be-

tween the two species. This is rather incomprehensible. As my fig-

ures (made with a camera lucida) show, there are enormous dif-

ferences in the appendages of the valvae, which are as easily seen

when these parts are closed as when they are opened. The val-

Fig. 24. Aedoeagi van 5. revayana

Scop. (nos. 119 en V.626) en .S.

degenerarla Hb. (nos. 1 42 enV.632).

± 25 X.

vae themselves are, especially with revayana, much wrinkled,

and this, combined with the many appendages with their long hairs

and spines, makes it rather difficult to detect the real shape of these

parts. They differ considerably from the usual type of our Agrotidae.

The enormous saccus and fultura inferior (juxta) are connected

with the great length of the aedoeagus. Cf. figs. 22, 23 and 24.

Fig. 25. Genitaalapparaat van 5. reva-

yana Scop. $ (links, no. V.418) en 5.

degenerana Hb. ? (rechts, V.426J, ± 17x.

The female genitalia also offer very clear differences (length

of apophyses, shape of ductus bursae and of bursa copula trix)-

which may be easily seen in the figures. Cf. fig. 25.

The important differences which are offered by both sexes make
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it clear, that degenerarla and revayana ate not so nearly related

as has long been supposed.

The notes of Klos and Me i x n e r doubtless escaped Wa r -

r en's notice. He treats (1913, Seitz 3 : 290) degenerarla as a form
of revayana and even writes, that intermediates occur, which is of

course quite out of the question. His f. obscura, which should be
such a link, is no doubt a form of revayana according to its narrow
fore wings (pi. 53 c, fig. 9). Those of degenerana ave broader. Still

stranger is that D r a u d t in the suppl. to vol. 3 (1935, p. 210) also

omitted to give degenerana the rank it deserves. In many modern
publications, however, both species are treated correctly.

Westermanniinae.

Earias Hb.

546. E. clorana L. Verbreid door het gehele land op niet te

droge plaatsen, vooral in het lage land vaak gewoon. 2 gens., de

eerste tweede helft van Mei tot begin Juli (21-5 tot 10-7), de

tweede van de tweede helft van Juli tot eind Aug. (20-7 tot 28-8),

soms nog tot in Septr. : in L. Mus. een ex. van Septr. 1918 zonder
nauwkeuriger datum. De tweede gen. is partieel, slechts een deel

der poppen komt nog hetzelfde jaar uit.

V i n d p 1. Fr. : Warga, Huizum. Gr. : Groningen. Dr. : Beilen.

Ov. : Ootmarsum, Denekamp. Gdl. : Nunspeet, Apeldoorn, Twello
(vrij geregeld in enkele exx.), Lunteren ; Aalten, Didam, Lobith,

Herwen ; Wamel, Heerwenen. Utr. : Soest, Zuilen, Nigtevecht,

Abcoude. N.H. : Hilversum, Bussum, Ankeveen, Uitermeer, Am-
sterdam, Middelie, Haarlemmermeer, Vogelenzang, Terschelling.

Z.H. : Leiden, Den Haag, Rotterdam, Numansdorp. Zl. : Dom-
burg. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, 's-Hertogenbosch, Hintham,
Oisterwijk, Nuenen, Helmond. Lbg. : Venlo, Tegelen, Kerkrade,
Bemelen, Maastricht.

Var. Zeer gering. Een ex. uit Twello heeft geelgroene wis.

(Gold.).

Bena Billberg.

547. B. fagana F. {prasinana auct. nee L. )i). Verbreid door het

gehele land op droge gronden, op de vindplaatsen vaak gewoon.
In de regel 1 gen., van eind April tot half Juli (24-4 tot 15-7). Gold.

bezit een zeer vroeg en reeds afgevlogen $ uit Twello van
18-3-1909, in elk geval een abnormale datum. Een tweede gen.

komt slechts bij zeer hoge uitzondering voor : 1 S van 24 Aug.
1926 (Gold.), 1 $ van 26 Aug. 1947 (Garon).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Gr. : Groningen, Haren. Dr. : Paterswolde,
Hoogeveen. Ov. : Denekamp, Borne, Almelo, Diepenveen. Gdl. :

Putten, Leuvenum, Tongeren, Apeldoorn, Hoog Buurlo, Twello

^) Zie voor de naamsverandering van deze en de volgende soort : B. J.

Lempk e, 1947, „Bena prasinana (Lep.): Another nomencla tonai diffi-

culty", Entomologist 80 : 128.
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(zelden op licht). Laag Soeren, De Steeg, Arnhem, Oosterbeek,

Renkum, Wageningen, Bennekom, Lunteren ; Zutfen, Aalten, Bij-

vank, Babberich, Lobith, Berg en Dal, Beek-Nijmegen, Nijmegen.

Utr. : Maarsbergen, Zeist, De Bilt, Amersfoort, Soest, Soestdijk,

Baarn, Groenekan. N.H. : Hilversum, Bussum, Valkeveen, Naar-
den, Amsterdam (1872 en 1880), Heilo, Driebuis, Haarlem, Over-
veen, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Den Haag, Dordrecht. N.B. :

Bergen op Zoom, Princenhage, Breda, Tilburg, Drunen, Waalwijk,
Nuenen, Helmond, Deurne. Lbg. : Venlo, Kerkrade, Rolduc, Vaals,

Mechelen.

Var. 1. gen. aest. fiorii Costantini, 1911, Atti Soc. Nat. Matem.
Modena, serie IV, 13 : 81, fig. (= hongatica Warren, 1913, Seitz

3 : 297, pi. 53 k, fig. 7, 8). Kleiner dan de eerste gen. ; wis. bij het

$ geelgroen, bij het 2 licht blauwachtig groen, met twee witte,

niet donkergroen afgezette dwarslijnen, die de wis. vrijwel in 3

gelijke delen verdelen en waarvan de binnenste zwak en niet vol-

ledig is. Leuvenum, 1 S 24 Aug. 1926 (Cold.); Hooge Vuursche,
26-8-1947, een ? (Caron).

[Oorspronkelijk werd fiorii als een afzonderlijke soort beschre-

ven, tot later de samenhang met fagana werd herkend ( K a u t z,

1932, Zeitschr. Oest. Ent. Ver. 17: 13, Weber, I.e.: 43). Des
Abbayes en Pesson ( 1936) geven in Amat. de Papillons 8 :

68, een kaart van de verbreiding van deze tweede gen., waarop
Warnecke (1937, I.e. : 208 ) en L h o mme (p. 209 ) aanvullin-

gen publiceerden. De noordelijkste bekende vindplaatsen waren :

de omgeving van Wenen, Tessin in Zuid-Zwitserland, de Kai-

serstuhl in Baden en Amanlis in Ille-et- Vilaine (Bretagne). De
Nederlandse exx. zijn dus wel een bijzonder interessante vangst.]

2. f. sylvana F., 1794, Ent. Syst. 3 (2): 244. Op de wis. ont-

breekt de binnenste van de 3 zilveren dwarslijnen. Soms is ,de

donkergroene afzetting ervan nog aanwezig, maar ook deze kan
ontbreken. Putten, Ermelo, Naarden, Amsterdam (Z. Mus.).

3. f. bilineata Slevogt, 1901, Soc. Ent. 16 : 57. Op de wis. ont-,

breekt de buitenste van de 3 dwarslijnen. Putten, Breda (2 ? 9,
Z. Mus.).

4. f. millien Capronnier, 1883, Buil. Soc. Ent. Belg. 27: XCIV
{rubrostrigata Rebel, 1910, Berge, 9e ed. : 423). De middelste der

3 dwarslijnen en de binnenrand der wis. rood. Putten (Z. Mus.);
Apeldoorn (de Vos); De Bilt (L. Mus.); Zeist (T. v. E., vol. 54, p.

XIII); Hilversum (Van der Vaart).
5. f. caerulesccns nov. Grondkleur der vleugels blauwgroen^).

Aerdenhout, 1947 (Wiss.).

' Pseudoips Hb.

548. P. prasinana L., 1758 {bicolocana Fuessl., 1775). Verbreid

in de zand- en bosstreken van het gehele land, plaatselijk niet onge-

1) Ground colour of the wings blue-green.
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woon. 1 gen., tweede helft van Juni tot half Aug. (20-6 tot 12-8).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Gr. : Groningen. Dr. : Veenhuizen, Schoon-
oord, Zweelo. Ov. : Denekamp, Hengelo, Almelo. Gdl.: Leuvenum,
Elspeet, Apeldoorn, Twello (ongeregeld in enkele exx. ), Ellecom,

Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Bennekom, Ede ;

Warnsveld, Boekhorst, Lochern, Barchem, Vorden, Ruurlo, Aalten,

Bijvank, Berg en Dal, Nijmegen. Utr. : Zeist, De Bilt, Groenekan,
Soest, Maarseveen. N.H. : Hilversum, Bussum, Overveen. Z.H. :

Hillegom, Leiden, Den Haag, Loosduinen. N.B. : Breda, Ginneken,
Tilburg, Drunen, 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Deurne.
Lbg. : Venlo, Steyl, Kerkrade.

Var. Zeer gering. Afgezien van de grootte is er enig verschil

in de afstand van ,de twee dwarslijnen op de wis.

Catocalinae.

Catocala Schrank.

549. C. sponsa L. Verbreid in een groot deel van het land, voor-
namelijk in bosachtige streken, lokaal en zeldzaam. 1 gen., begin

Juh tot half September (10-7 tot 16-9).

V i n d p 1. Fr. : in L. Mus. 1 ex. met etiket ,, Friesland" zonder
nadere gegevens. Gr. : Groningen (Sterrenbos), Glimmen, Noord-
broek. Dr. : Paterswolde, Hoogeveen. Ov. : Boekelo, Borne, Dene-
kamp, Diepenveen. Gdl.: Putten, Ermelo, Apeldoorn, Hoog Soeren,
Empe, Velp, Oosterbeek ; Warnsveld, Warnsborn, Wapenvelde,
Lochern, Wientjesvoort, Doetinchem, Doesburg ; Berg en Dal.
Utr.: Baarn. N.H. : Hilversum, Naarden, Amsterdam (1862, Z.
Mus.), Heemstede. Z.H.: Leiden, Loosduinen, Dordrecht. N.B.:
Breda, Oisterwijk. Lbg. : Venlo, Maasniel, Kerkrade, Rolduc,
Bunde, Maastricht.

Var. De tint der wis. is vrij variabel, hoewel het in de regel

niet mogelijk is bepaalde vormen te onderscheiden.

1. f. demaculata Heinrich, 1916, Deutsche Ent. Z. : 523. De
witachtige vlekken in het midden van de wis. door de donkere
grondkleur bestoven en daardoor niet afstekend. Paterswolde,

Warnsborn, Naarden (Z. Mus.) ; Breda (L. Mus.).

2. f. variegata nov. Het middenveld der wis. lichter, grijsach-

tigi). Breda (8).

3. f. rosea nov. Grondkleur der avis. roserood^). Rolduc (Mus.
M.).

550. C. promissa Schiff. Zeer lokaal en zeldzaam, vooral in

loofbossen in het Oosten. Wanneer, zoals in onderstaande lijst

van vindplaatsen, voor zover mogelijk de vangdata opgegeven
worden, blijkt de vHnder slechts sporadisch in ons land voor te

1) The central area of the fore wings paler, greyish.

^) Ground colour of the hind wings rosy red.
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komen. Men zie bijv., hoe weinig vondsten slechts uit de twintigste

eeuw bekend zijn ! Het is dan ook zeer twijfelachtig, of promissa

wel een inheemse vlinder is. Vermoedelijk moeten we het dier als

een zeer zeldzame immigrant (en dan misschien uit Oostelijke

richting) beschouwen.
In Denemarken zeer talrijk in Jutland, lokaal op de eilanden. In

Sleeswijk-Holstein in de gehele provincie in eikenbossen voor-

komend ,* bij Hamburg verbreid in bosachtige streken, gewoner dan
sponsa ; bij Bremen alleen in 1872 rupsen geklopt, in 1933 vHn-

ders in de Lüneburger heide ; bij Hannover zeldzaam (18 Juli 1925

[zie Leuvenum !] werden ongeveer 100 exx. op smeer gevangen,

doch in de volgende jaren geen enkel); in Westfalen in eikenbos-

sen; in de Rijnprovincie zeldzaam, slechts van enkele plaatsen be-

kend (bij Aken zeldzaam, Püngeler). In België zeldzaam, zeer

lokaal in het Oosten van het land. In Engeland in het Z. en O., spo-

radisch, alleen in het New Forest aan de Zuidkust wat meer ;

niet in Ierland.

1 gen., half Juni tot tweede helft van Aug. (15-6 tot 18-8). Het
ex. van 15 Juni zal wel bijzonder vroeg zijn, maar voor Hannover
wordt toch ook als vliegtijd opgegeven : eind Juni en Juli.

Vin dpi. Fr. : ,, Friesland", zonder nadere gegevens (Z. Mus.);

Veenwouden (Onze Vlinders : 239). Gr. : Groningen, in het Ster-

renbos (Bst. 2 : 169, drie maal gevangen, 1 van de exx. nog in Z.
Mus.). Ov. : Denekamp (1906, Lev. Nat. 11 : 69). Gdl.: Leuvenum
(2-8-1918, Btk. ; 24-7-1925 een zeer vers ex. gezien, maar niet

kunnen vangen, aantekening van Tu tei n; 3-8-26, Gold.; 10-8-

26, Z. Mus.); Elburg (Bst. 1: 268); Apeldoorn. 11-7-1893,

24-7-'94, 26-7-1902 (alle e.l., de Vos), 13-7-1897, 19-7-1900, e.l.

(Z. Mus.), 20 en 21-8-26 (Wiss.); Velp, 2 oude exx. (De Roo
van Westm.); Arnhem, Aug. 1875 (Z. Mus.); Doetinchem (Bst.

1 : 268); Keppel, dz 1858 (aantekening van Brants); 's Heeren-
berg, 1928 (Botzen); Beek bij Nijmegen, 15 Juni (oud ex., Z.
Mus.); Nijmegen, 18-8-1881 (Z. Mus.). Utr. : Soest, 1 ex. z. d. en
1 ex. Juh 1875 (Z. Mus.). Z.H. : Den Haag (Bst. 1 : 269, ex. in Z.
Mus.); Rotterdam (Onze Vlinders: 239). N.B.: Breda, 15-1-1868
(e.l.), 29-7-1868, 30-7-1869 (e.l.), 10-8-1871, 15-7-1902 (alle L.

Mus.). Lbg. : Rolduc, 6-8-1918 (Latiers); Eperheide, 26-7-1934
(Wiss.).

Var. De typische vorm heeft grijs met bruin gemengde wis.
1. f. griscscens nov. Grondkleur der wis. grijs, zonder bruin,

tekening scherpi). Leuvenum (Z. Mus.).
2. f. variegata nov. Middenveld der wis. lichtgrijs, scherp afste-

kend tegen het donkerbruinachtige wortel- en achterrandsveld-).

Apeldoorn, Soest (Z. Mus.).

^) Ground colour of the fore wings grey without brown, pattern sharp.

-) Central area of the fore wings pale grey, sharply contrasting with the dark

brownish basal and marginal area.
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3. f. contigua nov. De lichte vlek onder de niervlek raakt de

tweede dwarslijni). Leuvenum (Cold.); Breda (7).

551» C. electa Vieweg, Zeer zeldzaam, zonder enige twijfel niet

inheems, maar een immigrant uit Zuidelijk Europa. Misschien wij-

zen de vangsten in twee opeenvolgende jaren te Dordrecht er op,

dat de vlinder zich daar korte tijd heeft kunnen handhaven, maar
zeker is dat natuurlijk niet.

Niet bekend uit Denemarken. In het omringende Duitse gebied

nergens waargenomen. Uit België slechts 4 oude vangsten be-

kend (Dinant, Schaerbeek, Leuven en Beverloo), stelUg niet in-

heems. [Uit Frankrijk alleen bekend uit het Zuiden en midden,

niet uit het Noorden !] Uit Engeland slechts 3 exx. bekend ; het

ene werd in 1875 bij Brighton gevangen, het tweede in 1892 in

Dorset en het derde in 1927 te Hoddesdon in Hertfordshire, alle

dus in het Zuiden.

[Toch schijnt electa niet de gewone trekweg van de zuidelijke

immigranten te volgen. Terwijl deze toch aan de Engelse Zuid-

kust meer aangetroffen worden dan hier te lande, is electa hierop

een opvallende uitzondering.]

1 gen., Juh tot half September (14-9).

Vin dpi. Gdl. : Laag Soeren, Juh 1914 (L. Mus.); Renkum,
19-8-1901, prachtig gaaf ex. (Z. Mus.). Z.H.: Alblasserdam,

16-8-1899 (Mus. Rd.); Dordrecht, 1858 (Mus. Rd.), 24-8-1900

(Z. Mus.), 31-8-1906 (Jch.). 14-9-1907 (Mus. Rd.). Lbg. : Geulem,
12-9-1946 (Botzen).

552. C. nupta L. In vrijwel het gehele land gewoon of zelfs tal-

rijk, niet alleen in het Z. en O., maar ook in de duinen en zelfs in

het polderland en op andere lage gronden. Zo is de vlinder gewoon
in de omgeving van Leeuwarden, in Waterland, om Amsterdam,
bij Woerden en Boskoop, om Rotterdam, te Vlaardingen, te Goes.

Bekend van Terschelling (gewoon). 1 gen., half Juli tot eind Oc-
tober (10-7 tot 29-10).

Var. De grondkleur der wis. en de duidelijkheid van de te-

kening zijn zeer veranderlijk. Toch is het dikwijls heel moeilijk de

exx. tot bepaalde vormen te brengen, omdat ze vaak slechts zwak-
ke overgangen zijn.

1. f. grisescens Hannemann, 1917, Int. Ent. Z. Guben 11 : 105.

Vvls. eenkleurig bruinachtig grijs, de lichte en donkere tekeningen

bijna onzichtbaar. Putten, Wijk aan Zee (tr., Z. Mus.).

2. f. dilutior Schultz, 1909, Ent. Z. 22 : 169. Grondkleur der vvls.

veel lichter dan bij normale exx., bruinachtig geel met iets donker-

der geelbruine tekening, of witachtig grijs met nauwelijks merk-
bare geelachtige tint. Bloemendaal (Z. Mus.).

3. f. variegata nov. Vvls. grijs, sterk geel gevlekt, tekening

') The pale spot under the reniform stigma touches the outer line.
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scherp donker afstekendi). Nunspeet, Wijk aan Zee, Breda (Z.

Mus.); Middelie (De Boer); Wassenaar (Wiss.).

4. f. [ida Schultz, 1909, Ent. Z. 22 : 169. Tussen de tweede

dwarslijn en de achterrand der wis. een breed wit gezoomde
golflijn. Amsterdam (Z. Mus., zwakke trans.).

5. f. concubina Bkh., 1792, Naturgesch. Eur. Schm. 4: 21. De
zwarte middenband der avis. loopt door tot de binnenrand. Sepp
1, 4e stuk, tab. VII, fig. 7; door Borkhausen geciteerd, dus

type. Overal onder de soort, gewoon.
6. f. alterata Warren, 1913, Seitz 3 : 305. Banden der avis. grijs

in plaats van zwart. Twello, 6-8-1895 (L. Mus., afgebeeld T. v,

E. 39. pi. 8, fig. 1).

7. f. sanguinea nov. Grondkleur der avis. prachtig bloedrood^).

De Bilt, Leiden, Den Haag (L. Mus.); Amsterdam, Rockanje (Z.

Mus.); Wassenaar, Epen (Wiss.).

8. f. salmonea Cockayne, 1946, Ent. Record 58 : 75. Grondkleur
der avis. licht zalmkleurig rose. Enkele exx. met rose avis. uit Ne-
derland bekend: Breda (L. Mus.); Rolduc (Latiers); Belfeld (Ot-
tenheijm).

9. f. languescens Warren, 1913, Seitz, I.e. : 304, pi. 55a, fig. 4.

Grondkleur der avis. geelachtig wit met zwak rose tint. Amsterdam
(tr., Z. Mus.).

10. f. flava Schultz, 1906, Ent. Z. 20 : 86. Grondkleur der avis.

geel. Hees, 1 6-8-1 883 ( L. Mus., afgebeeld T. v. E. 27, pi. 1 1 , fig. 1 )

.

11. f. caerulescens Cockerell, 1889, Entomologist 22 : 127 {brun-

nea Warren, 1913, Seitz, I.e. : 304, pi. 55 b, fig. 1). Het rood der
avis. bruinachtig met purperkleurige weerschijn.s). Capelle aan de
IJsel, 28-8-1939 (Mus. Rd.).

12. f. nigra nov. Avis. eenkleurig zwart, het rood nog iets door-
schemerend^). Steyl, 1914 (Latiers).

13. Heylaerts vermeldt in T. v. E., vol. 13, p. 153, een ex.

met een rode V in de zwarte band der avis. Breda.

553. C. fraxini L. Door het gehele land, in de regel als grote

zeldzaamheid, en zoals uit de bijgevoegde data blijkt met zeer

onregelmatige tussenponen, gevangen. Stellig geen inheemse
vlinder, maar een immigrant.

Denemarken : in Jutland plaatselijk, in de laatste jaren hier en
daar talrijker ; lokaal op de eilanden, talrijker op Bornholm. In

Sleeswijk-Holstein bij Flensburg, in O. -Holstein talrijker ; bij Ham-

^) Fore wings grey, strongly spotted with yellow, markings dark and sharply

contrasting.

2) Ground colour of the hind wings beautifully blood red.

^) At Tring I saw the types of brunnea Warren. The red of the hind wings
is replaced by dark brown shot with purple. There can be no doubt that this

form is the same as ab. caerulescens Ckll., though C o c k e r e 1 1's description is

very misleading. See for a good description: F r o h a w k, 1892, Entomologist

25 : 243. Also Tutt, 1892, Brit. Noct. 4 : 131, and Mos ley, 1898, Nat.

Journal 7 : 81.

*) Hind wings unicolorously black, the red colour still feebly perceptible.
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burg zeldzaam, maar verbreid ; bij Bremen in de laatste jaren bij

Hambergen ; bij Hannover zeldzaam ; in Westfalen verbreid,

maar niet zeer talrijk ; in de Rijnprovincie zeer verbreid, maar niet

gewoon. In België zeer lokaal en zeldzaam. In Groot-Brittannië zeer

zeldzaam ; van Ierland slechts twee oude vangsten bekend. In ge-

heel N.W. -Europa dus een zeldzaam dier en dat te meer, naarmate
de vindplaatsen westelijker liggen.

1 gen., half Juli tot eerste helft van Octr. (16-7 tot 9-10).

V i n d p 1. Fr.: Schiermonnikoog, 3 exx. in 1947 (Van Min-
nen); Terschelling, ± 1936 (Bavenboer); Leeuwarden, 23-9-1901

(en 3 ab ovo hiervan gekweekte exx. van 1902, Z. Mus.). Gr. :

Glimmen (Bst. 2: 169: ,,meermalen"); Helpen (Bst., I.e.). Dr.:
Veenhuizen, 7-9-1938 (Waning Bolt); Wijster, 19-9-1937 (Beije-

rinck). Ov. : Denekamp, 9-10-1936 (Natura Docet) ; Hengelo
(teste Knoop en Arends); Diepenveen, 31-8-1896 (Z. Mus.);
Hattem, 1922 (Botzen); Kampen, 15-8-1912 (Van Berk). Gdl. :

Apeldoorn, 1885 en 19-9-1905 (de Vos), 1898 (Z. Mus.); Twello,
2-9-1921 (Gold.); Laag Soeren (T. v. E. 65 : XV); Velp, 2 oude
exx. (De Roo van Westmaas); Zutfen, Vorden, Doetinchem,
Doesburg (Bst. 1 : 268); Slangenburg, 1922 (Botzen); Zelhem,
1898 (Gold.); Beek-Nijmegen, 23-8-1877 (Z. Mus.). Utr. : Zeist,

4-8-1901 (Baart de la Faille); De Bilt, 16-7-1947 (Passchier);

Soest, 1874 (Z. Mus.), 18-9-1937 (Lpk.). N.H. : Amsterdam
(Bst. 1 : 268 ; Sept. 1887, Z. Mus.); Heilo, 1943 (Huisenga); Bak-
kum, 2-9-1947 (de Boer); Velzen, Sept. 1892 (L. Wag.); Haarlem
(Bst. 1, I.e.). Z.H. : Noordwijk (Bst. 1, I.e. ; ab ovo zonder datum,
Z. Mus.; Sept. 1857 op Vinkeveld, 5 min. ten Z. van Noord-
wijk, Z. Mus.); Leiden (Bst. 1, I.e.); Den Haag, 5-9-1892 (de
Vos). N.B.: Breda (T. v. E. 13: 153: ,,Valkenberg, weg naar
Teteringen, Heylaer etc."; in L. Mus. de volgende exx. van Breda :

1-9-1868, 15-9-1876, 2-9-1882 e. 1., 10-9-1882 e. 1., 3-9 en 5-9-1886,

e. 1.); Tilburg, 1 ex. tussen 1914 en 1918 (De Goede); Deurne,
± 1935 (Nies). Lbg. : Maastricht (T. v. E. 9 : 182; 1905, Pater

J. Hoogeveen ; 1929, Mus. M.); Kerkrade (Latiers); Gulpen,
25-8-1909 (dez.); Lemiers, 13-9-42 (Delnoye).

Var. 1. f. [raxini L. Vvls. licht grijsaehtig met scherpe tekening.

Vrijwel al onze exx.

2. f. moerens Fuchs, 1889, Jahrb. Nass. Ver. für Nat. 42 : 210.

Grondkleur der vvls. sterk verdonkerd, zwartgrijs, met scherp af-

stekende lichte vlek onder de niervlek. Seitz, pi. 54 d, fig. 2 ; Svens-
ka Fjärilar, pi. 29, fig. 20b. Deze vooral in Noord-Duitsland zo
overheersende vorm is bij ons zeer zeldzaam, een bewijs, dat onze
exx. niet of slechts bij uitzondering uit dit gebied afkomstig zijni).

Wijster (Beijerinek); Denekamp (Natura Docet).

3. f. contigua Schultz, 1906, Ent. Z. 20 : 86. De hchte vlek onder

^) In Noord-Frankrijk (bijv. omgeving van Reims, teste Caruel) is de
soort inheems. Het is dus zeer goed mogelijk, dat onze schaarse immigranten uit

ten zuiden van ons land gelegen streken stammen.
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de niervlek in de lengte uitgerekt en de tweede dwarslijn rakend.

Seitz, pi. 54e, fig. 1. Leeuwarden, Noordw^ijk (Z. Mus.); Twello
(Cold.); Breda (7, 8).

4. f. angustata Schultz, I.e. De blauwe middenband der avis.

duidelijk versmald. Leeuwarden (tr., Z. Mus.).

Phobcria Hb.

554, P. lunarìs Schiff. Verbreid op de zandgronden van het ge-

hele Oosten en Zuiden en in de duinen, op de vindplaatsen soms
gewoon (29 Mei/ 1906 niet minder dan 44 exx. te Bilthoven, 31 Mei
43 exx.. Cold.), dan weer jaren lang veel zeldzamer. Vermoedelijk
staat dit in verband met het feit, dat de westgrens van het ver-

breidingsgebied door ons land loopt (in Groot-Brittannië is de
soort uiterst zeldzaam en stellig niet inheems) en ook de noord-
grens niet veel verder reikt (uit Denemarken bijv. nog slechts

1 ex. bekend). Bovendien wordt de mate van voorkomen sterk be-

ïnvloed door de hoeveelheid jong eikenloof, die tijdens de rups-

toestand aanwezig is (Le der er, 1943, Ent. Z. 57: 76).

1 gen., eind April tot begin Juli (25-4 tot 7^7). In Z. Mus. een
ex. van 28-3-1909, Breda, dat vermoedelijk wel gekweekt zal zijn.

V i n d p 1. Dr : Veenhuizen, Wijster. Ov. : Oud-Leusen, De-
venter. Gdl. : Garderen, Putten, Leuvenum, Hulshorst, Nunspeet,

Oldebroek, Apeldoorn, Hoog-Soeren, Twello (op licht meestal

weinig en ongeregeld). Laag Soeren, Dieren, De Steeg, Velp, Arn-
hem, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen, Bennekom, Lunteren,

Otterlo ; Eefde, Warnsveld, Zelhem, Aalten, Doetinchem, Mont-
ferland, Bijvank ; Berg en Dal, Nijmegen. Utr. : Leersum, De
Bilt, Bilthoven, Amersfoort, Soest, Soestdijk, Baarn, Utrecht,

Loosdrecht. N.H. : Hilversum, 's-Graveland, Bussum, Huizen,
Amsterdam (1924, Lg., zwerver), Schoorl, Overveen. Z.H.:
Noordwijk, Dordrecht. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Ginneken,

Bosschehoofd, Oudenbosch, Tilburg, Oosterhout, Oisterwijk,

Vught, Deurne. Lbg.: Plasmolen, Venlo, Tegelen, Steyl, Roer-
mond, Linne, Echt, Brunsum, Maastricht, Sint Pieter.

Var. Schiffermüller (1 775, Syst. Verz. : 94) geeft geen
beschrijving. Het enige kenmerk, dat hij vermeldt, is de donker ge-

vulde niervlek der wis. De eerste bruikbare diagnose werd ge-

leverd door Fabricius (1787, Mantissa Ins.: 153 en 1794,

Entom. System. 3 (2): 178), die schreef: ,,Alae anticae basi

griseae tune fuscae striga cinerea, in medio griseae puncto parvo,

atro lunulaque vel macula reniformi fusca, tunc striga cinerea,

demum fuscescentes fascia obsoleta, dentata cinerea punctisque

ante marginem nigris." (I.e., 1787; in 1794 dezelfde diagnose,

doch een komma achter ,,basi griseae" en achter ,,dentata"). Vol-
gens deze beschrijving zijn bij de typische vorm de wis. grijs tot

de tweede dwarslijn, terwijl de buitenhelft franjewaarts van deze
lijn bruinachtig is met een lichte grijsachtige afzetting wortelwaarts

van de golflijn. Hoofdvorm bij de ,ï ^ , doch ook een aantal $ $
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horen er toe. Over het algemeen hebben deze echter de neiging in

de wortelhelft een bruinachtige tint aan te nemen, al blijft deze dan

lichter dan de franjehelft. Daardoor ontstaan allerlei overgangen

naar brunnea en brunneogrisea, zoals bijv. het in Keer, pi. 60, fig. 5,

afgebeelde ex.

1. f. meretrix F., 1781, Species Insectorum 2: 507. Als de ty-

pische vorm, maar eerste en tweede dwarslijn wit in plaats van
geel (,,Alae griseae s. cinerae atomis numerosissimis fuscis puncto

baseos fusco, tune striga albida, in medio punctum minutissimum

lunulaque magna, fusca, pone hanc striga altera, albida. Margo
posticus obscurior striga punctorum nigrorum" ; beschreven naar

ex. van Hamburg). Zonder twijfel zeldzaam. Putten, 1 ex. met wit-

achtige dwarslijnen (Z. Mus.).

2. f. bitincta Dannehl, 1926, Ent. Z. 40 : 371. Wortel- en mid-

denveld ,der wis. eenkleurig grijs, achterrandsveld gelijkmatig

donker. De lichte afzetting van de golflijn ontbreekt dus. Putten,

Oosterbeek (Z. Mus.); Breda (L. Mus.); Bijvank (Sch.); Tilburg

(Van den Bergh).

3. f. clara nov. Het achterrandsveld veel lichter dan bij de ty-

pische vorm, doordat de donkere tint beperkt is tot een zwakke be-

schaduwing van de tweede dwarslijn en de golflijni). South, pi. 29,

fig. 1. Putten, Venlo (Z. Mus.); Wijster, Hoog Soeren, De Bilt

(L. Mus.); Apeldoorn (de Vos).
4. f. ochrea Krombach, 1919, Int. Ent. Z. Guben 12 : 186. Grond-

kleur geel getint. De Steeg, een
i
$ met geel getint middenveld (Z.

Mus.); Soest, $ met geelgetinte wortelhelft (Lpk.); Hilversum,

$ met geelgetinte wis. (Doets).

5. f. brunnea nov. Vvls. eenkleurig bruinachtig met duidelijke

tekening. Vermoedelijk uitsluitend een $-vorm2). Oosterbeek,

Berg en Dal, Utrecht, Venlo (Z. Mus.); Soest (Lpk.).

6. f. brunncogrisea nov. Grondkleur der wis. donker grijsbruin

met duidelijke tekening. Waarschijnlijk ook weer een ç-vorm^).
Putten, Arnhem, De Bilt (Z. Mus.); Bijvank (Sch.); Nijmegen
(Wiss.); Bilthoven (Cold.); Hilversum (Doets),

7. f. obscuta Favre. 1899, Faune du Valais : 220. Grondkleur
der vvls. zwartachtig bruin, tekening normaal*). Een zeer donker,

scherp getekend ;$ van Soestdijk (Z. Mus.).

^) The marginal area much paler than with the typical form, because the

dark tint is restricted to a feeble shadowing of the outer line and the submar-
ginal line.

-) Fore wings unicolorously brownish with clear markings. Presumably only
a $ form.

^) Ground colour of the fore wings dark grey-brown with clear markings.

Probably also again a $ form.
'') F. obscuta Favre is not identical with the Algerian f. maura Obthr., 1884,

Et. d'Ent. 11: 39, pi. Ill, fig. 13. Oberthiir emphatically says: "Les des-

sins ordinaires sont généralement beaucoup moins accentués dans le type al-

gérien que dans le type français." His figure shows a from with unicolorously

brownish-black fore wings, of inner and outer line only the costal part visible,

submarginal line indistinct. Favres name may therefore be used for the

brownblack form with clear yellowish transverse lines.
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8. f. privata Dannehl, I.e. : 370. De stipvormige ronde vlek ont-

breekt. Leuvenum (L. Wag.; Zelhem, Warnsveld, De Bilt, Bus-

sum (L. Mus.); Velp (De Roo van Westm.); Rhenen (Doets);

Hilversum, Plasmolen (Z. Mus.).

9. f. cingulata nov. De donkere vulling in de niervlek ontbreekt,

zodat alleen de omranding overblijfti). Putten, Arnhem, Soest (Z.

Mus.); Nijmegen (Wiss.); Bennekom (v. d. Pol); Hilversum

( Doets )

.

10. f. clausa nov. Zie Cat. IV : (204). De Bilt (Z. Mus.).

P a t h o 1. ex. Linker vvl. met donkere vlekachtige tekening.

De Bilt (L. Mus.).

Euclidimera Hampson.

555. E. mi Clerck. Door het gehele land op grazige plaatsen, zo-

wel op zandgrond als in het lage land, vrij gewoon tot gewoon.

Bekend van Texel (talrijk, Wiss.). Ameland (in aantal, Lukkien)

en Schiermonnikoog (Wiss.). Als regel stellig slechts 1 gen., begin

Mei tot eind Juni (5-5 tot 30-6); in L. Wag. een ex van 20-7, dat

mogelijk tot een dan overigens slechts zeer partiële tweede gen.

behoort, Snellen's opgave van vliegtijd ,,Mei, Augustus" (De
Vlinders, I, p. 487) is in haar algemeenheid stellig onjuist. Geen
enkel Augustus-ex. is mij bekend.

Var. 1. f. mi Clerck, 1759, Icônes Ins. Rar. 1, pi. 9, fig. 5.

Grondkleur der avis. zuiver wit. Tamelijk zeldzaam, maar waar-
schijnlijk overal onder de soort voorkomend. Ermelo, Overveen,
Lisse, Meyendel, Breda, 's-Hertogenbosch, Rosmalen (L. Mus.);
Klarenbeek (Cold.); Lochem, Rijen, Oisterwijk, Cuyck, Kerkrade
(Z. Mus.). Steeds slechts in een enkel ex.

2. f. ochracea Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 58. Grondkleur der avis.

geel in plaats van wit. Seitz. pi. 62 h, fig. 5 en 6 ; South, pi. 26,

fig. 6. Veel gewoner dan de witte vorm, hoewel de meerderheid
der gele exx. niet de diepe tint heeft van de geciteerde figuren.

Meestal is het geel lichter, zodat de meeste exx. eigenlijk tussen mi
en ochracea in staan. Afbeeldingen van exx. met bleekgele avis. zijn

bijv. : Seitz, i.e. fig. 4 (als typische mil); Svenska Fjärilar, pi. 30,

fig. 7 ; South, I.e., fig. 7 ; Keer, pi. 60, fig. 1, wel een bewijs, hoe
gewoon deze tussenvormen zijn (heterozygoten?).

3. f. illuminata Warren, 1913, Seitz 3 : 343, pi. 62 h, fig. 8, 62 i,

fig. 1. Lichter dan normaal, de wis. helder grijsachtig met scherp-

afstekende lichte tekening en daardoor bonter, op de avis. de
lichtgele of witte vlekken groter. Hiertoe behoort Keer, pi. 60, fig.

1. Apeldoorn, Overveen, Breda, Oisterwijk (Z. Mus.); Laren-

N.H. (Lpk.); Vogelenzang (Vàri); Wassenaar, Bergen op Zoom
(L. Mus.).

4. f. obscura nov. Vvls. eenkleurig donker grijsbruin met smalle

lichte omranding van de middenveldtekening en smalle of onduide-

^ The dark centre in the reniform stigma fails, so that the circumscription

only remains.
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lijke golflijn ; avis. normaaU). Anlo (Wiss.) ; Nijkerk, Breda,
Cuyck (Z. Mus.); Apeldoorn (de Vos); Wageningen, Den
Haag, Bergen op Zoom, *s-Hertogenbosch (L, Mus.); Hilversum
(Doets).

5. Dwerg. 's-Hertogenbosch (L. Mus.).

Ectypa Billberg.

556. E. glyphica L. Verbreid in het O. en vooral het Z., waar
de vlinder gewoon is, maar droge zandgronden blijkbaar mijdt ;

slechts van enkele vindplaatsen in het W. bekend. 2 gens., de

eerste eind April tot eind Juni (24-4 tot 30-6), de tweede begin

Juli tot half Aug. (9-7 tot 6-8).

V i n d p 1. Fr. : Wolvega. Gr. : Groningen. Dr. : Norg, Peizer-

made, Peize, Donderen, Lieveren, Veenhuizen, Wijster, Schoon-

oord, Hoogeveen. Ov. : Steenwijk, Denekamp, De Lutte, Agelo, Al-

bergen, Almelo, Lonneker, Markelo, Ommen, Colmschate, Die-

penveen, Olst. Gdl. : Harderwijk, Putten, Hulshorst, Leuvenum,
Wezep, Apeldoorn, Empe, EUecom, De Steeg, Velp, Arnhem,
Oosterbeek, Wageningen, Bennekom ; Warnsveld, Almen, Win-
terswijk, Aalten, Gendringen, Slangenburg, Doetinchem, Humme-
lo, Babberich, Montferland, Bijvank, Lobith, Herwen ; Nijmegen,
Groesbeek, Hatert ; Eiden, Lent, Geldermalsen. Utr. : Rhenen, De
Haar. N.H. : Valkeveen, Naarden, Muiderberg. Z.H. : Leiden,

Hoek van Holland, Dordrecht. N.B. : Bergen op Zoom, Breda,

Rijen, Tilburg, Oudenbosch, Oosterhout, Helvoort, Boxtel, Oister-

wijk, Geldrop, Cuyck. Lbg. : Mook, Plasmolen, Venlo, Blerick,

Tegelen, Steyl, Baarlo, Roermond, Odiliënberg, Weert, Meerssen,
St. Pieter, Houthem, Valkenburg, Nuth, Kerkrade, Gulpen, Epen,
Vaals.

Var. De typische vorm heeft mooie bont getekende wis. met
lichte grijsbruine grondkleur, waartegen de donkere banden scherp

afsteken. South, pi. 26, fig. 8 en 9 ; Seitz, pi. 23 i, fig. 5. Hoofd-
vorm hier te lande.

1. f. marginata Spuler, 1907, Schmett. Eur. 1 : 307. Achterrands-

veld der wis. van de tweede dwarslijn tot de smalle donkere rand
lichter, witachtig geel ; grondkleur der avis. eveneens lichter. Seitz,

pi. 62 i, fig. 7. Zeldzaam. De Lutte, Breda (Z. Mus.) ; Wijster

(Beijerinck); Apeldoorn (de Vos); Wageningen (Doets).

2. f. suffusa Spuler, I.e. Vvls. tussen tweede dwarslijn en achter-

rand niet lichter, daardoor bijna eenkleurig donkerbruin. Seitz, fig.

6. Veel minder dan de typische vorm, maar stellig overal onder de

soort voorkomend.

3. f. tristicula Schultz, 1908. Soc. Ent. 22: 186. Sterk verdon-
kerde vorm : wis. bijna eenkleurig, zwartbruin, avis. op de boven-

^) Fore wings unicolorously dark grey-brown with narrow pale circumscrip-

tion of the markings of the central area and narrow or obsolete subterminal line ;

hind wings normal. [The latter character distinguishes the form at once from
f. suHusa Warren, 1913, Seitz 3 : 343, pi. 62 i, fig. 3].
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zijde eenkleurig zwartbruin, zonder geel. Slechts een trans. ex. met
sterk verdonkerde avis. van Almen (Br.). (Ook het in Seitz afge-

beelde ex., pi. 62 i, fig. 9, is slechts een trans.).

4. f. meridionalis Strand, 1901, Nyt Mag. f. Naturvid. 39 (1) :

55. De donkere costaalvlek der wis. loopt van onderen spits toe

en is daardoor driehoekig. Zeldzaam^). Cuyck, slechts 1 ex. (Z.

Mus.).
5. f. costovata Foltin, 1942, Z. Wiener Ent. Ver. 27 : 36. De

eerste en tweede dwarslijn der wis. raken elkaar aan de binnen-

rand (de c/au5a-vorm dus). Venlo (Z. Mus.).
6. f. angustelineata nov. Op de wis. ontbreken de brede don-

kere banden langs eerste en tweede dwarslijn. Bij het type is de
grondkleur van voor- en avis. bovendien lichter dan normaals).

Wageningen (Doets).

7. f. obsoleta Strand, I.e. : 54. De beide dwarsbanden op de
onderzijde der voor- en avis. ontbreken geheel of zijn zeer

zwak. Vrij gewoon. Olst, Arnhem, Valkeveen, Rijen, Venlo, Hou-
them (Z. Mus.); St. Pieter, Gronsveld (Lpk. ).

8. f. lata Strand, I.e. Op de onderzijde is de binnenste dwarslijn

onduidelijk, terwijl de buitenste opvallend donker en breed gewor-
den is, tenminste op de avis. (op de wis. zijn in dit geval vaak
beide banden onduidelijk). Welterberg, Epen (Wiss.).

Terato 1. ex. Rechteravl. te klein. Hulshorst (Z. Mus.).

' Plusünae»

Plusia Ochs.

557. P. interrogationis L. Zeer zeldzame trekker, die tot nog toe

slechts eens in Nederland aangetroffen is. De vlinder is gebonden
aan vochtige bossen en venen, waar de hoofdvoedselplant van de
rups, Vaccinium uliginosum L., groeit, hoewel het dier nu en dan
ook op andere bosbessoorten en Calluna vulgaris Hull voorkomt.

V. uliginosum nu is bij ons een van slechts enkele vindplaatsen

bekende bosbes, een boreaal-alpine plant, welker Nederlandse
vindplaatsen aan de rand van haar verspreidingsgebied liggen.

Daardoor is de kans, dat interrogationis bij ons een standvhnder
zou kunnen zijn, vrijwel uitgesloten. De enige vindplaats ligt trou-

wens geheel buiten zijn normale biotoop. Maar als zovele Plusia s

is ook deze soort (misschien slechts in enkele gunstige jaren) een

trekker, zoals blijkt uit zijn optreden in het omringende gebied in

1937.

In Denemarken zeldzaam in Jutland en op de eilanden, zeer lo-

kaal, maar in 1937 op Fünen 13 exx. In Sleeswij k-Holstein bij Pin-

neberg (1 ex.) en bij Rendsburg aan de Lübeckerbocht in 1912 en

^) The opinion, expressed by Strand (l-c), that the form with triangular

costal mark on the fore wings may be the Central-European subspecies, is not
justified. It is very rare, at least in Holland.

-) The broad dark bands along inner and outer line on the fore wings fail.

With the type the ground colour of fore and hind wings is moreover paler

than normal.
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1937; Hamburg: 1 S bij Wedel in 1919 (sic!) ; bij Bremen in

1937 in het Teufelsmoor ten N. van de stad ; uit Hannover alleen

bekend van Wolthausen in het gebied van de Aller en van de

Lüneburger Heide ; in Westfalen bij Bochum, Kirchhellen en

Waldeck ; in de Rijnprov. op het Hohe Venn. In België uitsluitend

in de omgeving van de Fagnes de la Baraque Michel (Hockai, Sart-

lez-Spa, Béthane, Eupen, Spa). In Groot-Brittannie in Noord-
Engeland en Schotland op veenachtige heiden („moorlands"). In

Ierland gewoon op dezelfde terreinen en in de bergen.

Het ex. werd begin Aug. gevangen. (In Engeland 1 gen. in Juli

en Aug., ook in Pommeren 1 gen. van tweede helft Juni tot eind

Aug.).

Vin dpi. Z.H.: Oegstgeest, 1-8-1919 (Martin, 1920, Ent.

Berichten 5: 221, 1920).

558. P. festucae L. Verbreid door het gehele land op niet te

droge plaatsen ; op vochtige terreinen vaak vrij gewoon tot ge-

woon (zie de vele vindplaatsen in het Westen !). 2 gens., de eer-

ste, die minder waargenomen wordt, van de tweede helft van Mei
tot eind Juh (24-5 tot 28-6), de tweede van half JuH tot in de

tweede helft van Septr. (20-7 tot 26-9). Hoofdvhegtijd Aug. en

begin Septr.

V i n d p 1. Fr. : Terschelling, Leeuwarden, Huizum, Warga,
Scherpenzeel. Gr. : Groningen. Dr. : Bunnerveen, Wijster, Hooge-
veen, Frederiksoord. Ov. : Albergen, Almelo, Borne, Dedemsvaart,

Staphorst, Kampen, Diepenveen, Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Har-

derwijk, Putten, Nunspeet, Apeldoorn, Twello (vrij geregeld),

Lochern, Aalten, Doetinchem, Laag Keppel, Doesburg, Babberich,

Lobith ; Beek bij Nijm., Nijmegen, Eiden, Hatert ; Wamel. Utr. :

Amerongen, Amersfoort, Eemdijk, Soest, Westbroek, Groenekan,
Maartensdijk, Utrecht, Maarseveen, Maarsen, Loosdrecht, Loe-

nen, Nigtevecht. N.H. : Holl. Rading, Hilversum, 's-Graveland,

Huizen, Aalsmeer, Buiksloot, Purmerend, MiddeHe, Assendelft,

Texel, Velzen, Aerdenhout, Heemstede, De Glip. Z.H. : Oegst-

merdam, Noordwijk, Warmond, Leiden, Leiderdorp, Oegst-

geest, Wassenaar, Den Haag, Reeuwijk, Loosduinen, Vlaardin-

gen, Schiedam, Rhoon, Rotterdam, Charlois, Spijkenisse, Numans-
dorp, Dordrecht, Molenaarsgraaf. Zl. : Serooskerke, Goes. N.B. :

Breda, Ginneken, Tilburg, Oisterwijk, 's-Hertogenbosch, Midde-
laar, Nuenen. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Tegelen, Steyl, Roermond,

Weert, Voerendaal.

Var. 1. f. coalescens Schultz, 1905, Ent. Z. 19: 86 {marisola

Kroulik., 1908, Soc. Ent. 23: 11 ; festuceüa Strand, 1916, Archiv

für Nat. 82 A (2): 28 ; juncta Greer, 1920, Entom. 53 : 43). De
2 zilvervlekken op de wis. met elkaar verbonden. Seitz 3, Suppl.,

pi. 23g, fig. 1. Vrijwel overal onder de soort, maar steeds zeld-

zaam. Nunspeet (Mac G.); Apeldoorn (de Vos); Nijmegen (Z.

Mus.); Hatert, Wassenaar (Wiss.); Groenekan, Breda, 's-Herto-

genbosch (L. Mus.); Soest (Lpk. ); Velzen (Heezen, alleen rechts);
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Rotterdam (T. v. E. 43 V. : 46); Dordrecht (Mus. Rd.); Goes

(Van Berk); Tegelen (Ottenheijm).

2. Dwergen. Wamel, Weert (Z. Mus.); 's-Graveland (Doets).

559. P, chryson Esp. Het eerste Nederlandse ex. van deze

prachtige Plusia werd in 1930 door Majoor R ij k gevangen en op

het ogenblik zijn in totaal 5 waarnemingen uit ons land bekend. On-
getwijfeld is ook chryson een zeldzame immigrant, die in het N.W.
van het Continent slechts sporadisch tot op onze breedte door-

dringt. Bovendien valt het op, dat alle, overigens ook zeer zeldzaam
voorkomende, vangsten in het omringende gebied (Engeland niet

inbegrepen) uit de laatste 25 jaar dateren, zodat het trekken naar

onze omgeving van tamelijk recente datum schijnt te zijn.

Uit Denemarken is slechts 1 ex. bekend van Hillerod op See-

land (1933). Niet waargenomen in Sleeswijk-Holstein, bij Ham-
burg, bij Bremen, in Hannover en in Westfalen. In de Rijnprov. bij

Aken (een gaaf 2 20-7-1925) en in de Hunsrück (,, häufig", teste

Kilian, 1932, Int. Ent. Z. Guben 26: 323; hier dus blijkbaar

standvlinder?)!). In Luxemburg 1 ex. in 1918 te Glasbouren bij

de hoofdstad. In België bij Virton (1927) en Amée-Dave in de

omgeving van Namen (1925), telkens 1 ex. In Groot-Brittannië

in het zuiden van Engeland (hier wel standvlinder ; T u 1 1 (1892),

spreekt in Br. Noct. 4 : 25, van ,, great numbers of larvae", het sta-

dium, waarin de soort overwintert) en van Wales. Niet bekend
uit Ierland. [Uit Frankrijk alleen van het uiterste zuiden bekend :

Haute-Garonne, Basses-Pyrénées, Haute-Savoie en Alpes-Mari-

times, teste L h o mme. Cat. Lép. de France et de Belg : 321 !]

1 gen., waargenomen tussen half JuH en half Aug. (16-7 tot

14-8).

Vindpl. Utr. : Zuilen, 18-7-1940 (ten Hove). ZI.: Koude-

kerke, 14-8-1939 (Br.). Lbg.: Rimburg, 16-7-1938 (Mus. Rd.);

Meerssen, 16-7-1938 (Rk.); Maastricht, 1-8-1930 (Btk.).

Var. 1 f. chryson Esp., 1789, Schmett. in Abb., 4: 446, pi.

CXLI, fig. 2 (= aurea Foltin, 1942, Z. Wiener Ent. Ver. 27 : 36).

De vlek op de wis. goudkleurig. De exx, van Koudekerke, Rim-

burg en Meerssen.
2. f. virescens nov. De grote vlek op de wis. groengeeP). De

exx. van Zuilen en Maastricht.

560. P. chrysitis L. Verbreid door het gehele land, vrij gewoon

tot gewoon. Vliegtijd tweede helft van Mei tot half Octr. (21-5 tot

15-10) in vermoedelijk 3 niet scherp van elkaar gescheiden gens.

De eerste vliegt door tot ongeveer eind Juli en gaat vrijwel zonder

onderbreking in de tweede over, waarvan de hoofdvliegtijd in

1) Zie ook Warnecke, 1928, ,,Zur Verbreitung von Plusia chryson Esp.

in Deutschland und Nachbargebieten", Arch. f. Insektenk. des Oberrheingeb. 2 :

237. Püngeler's mening (p. 238), gebaseerd op het ene gave $, dat de

soort bij Aken inheems is, is ongetwijfeld onjuist.-

2) The large spot on the fore wings greeivyellow. [The type, as figured by

E s p e r, has a gold-coloured spot].



(523) NEDERLANDSEMACROLEPIDOPTERA. 113

Aug. en Septr. valt. De October-vangsten, die zeer schaars zijn

(1-10-1924, Doetinchem ; 4-10-1924, Twello ; 15-10-1930, Twello;
alle door Cold, waargenomen) behoren misschien tot een partiële

derde gen.

Var. De metaalkleurige banden op de wis. wisselen nogal in

tint en in uitbreiding.

1. f. disiuncta Schultz, 1900, 111. Z. f. Ent. 5 : 349 [disjunctaurea

Spuler, 1908, Schmett. Eur. 1: 366i)]. Banden der wis. zuiver

goudkleurig, niet met elkaar verbonden. Seitz, pi. 64 f, fig. 2

{,,disjuncta"). Zeldzaam. Warga (Z. Mus.); Holl. Rading
(Doets); Amsterdam (Z. Mus.); Den Haag, Bergen op Zoom (L.

Mus.).
2. f. aurea Huene, 1901, Beri. Ent. Z. 46: 313. Als 1, maar de

banden met elkaar verbonden. South, pi. 22, fig. 6, al is de tint

lang niet zo mooi als in Seitz. Eveneens zeldzaam. Groningen
(Wiss.); Holl. Rading (Doets); Amsterdam, Leiden, Den Haag,
Scheveningen, Rotterdam (L. Mus.).

3. f. chrysitis L., 1758, Syst. Nat., ed. X: 513. Banden der wis.
kopergeel, vaak met zwakke groenachtige tint, niet met elkaar ver-

bonden. (,,P. Noctua spirihnguis cristata, alis deflexis : superioribus

orichalceis fascia grisea" ; orichalcum = geel koper). Een prach-
tige afb. is Svenska Fjärilar, pi. 31, fig. 3 ; verder South, fig. 5 ;

Keer, pi. 59, fig. 5. Gewoon.
4. f. juncta Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 25. Als 3, maar de banden

met elkaar verbonden. Onze Vhnders, pi. 40, fig. 19 b ; Seitz, pi.

64 f, fig. 7 {,,aurea"). Onze gewoonste vorm.
5. f. disjuncta-virescens nov. Banden der wis. groengeel, niet

met elkaar verbonden^). Seitz, pi. 64 f, fig. 1 {,,chrisitis"). Vrij

zeldzaam. Putten, Lochem, Arnhem (Z. Mus.).
6. f. virescens nov. Als 5, maar de banden met elkaar verbon-

denS). Seitz, pi. 64 e, fig. 5 {,, juncta'). Vrij gewoon, op alle vind-

plaatsen aan te treffen.

7. f. dis juncta- scintillans Lpk., 1934, Ent. Ber. 9 : 33. Banden
der wis. blauwgroen, niet met elkaar verbonden. Seitz, pi. 64 f,

fig. 3 {,,scintillans"). Veenhuizen (Waning Bolt); Borne (v. d.

Velden); Velp (Knf.); Loenen-Utr. (Kern); Holl. Rading, Hil-

versum (Doets); Amsterdam (v. d. M); Driebuis (Van Berk);

Heemstede (Wiss.).

8. f. scintillans Schultz, 1907, Int. Ent. Z. Guben 1 : 32. Als
7, maar banden verbonden. Vrij gewoon. Garrelsweer, Zand-
voort. Heemstede, Wassenaar (Wiss.); Wolvega (v. d. Bergh)
Spankeren (Prince); Leeuwen (Z. Mus) ; Utrecht (L. Mus.)
Loenen-U. (Kern); Amsterdam (v. d. M.); Middelie (de Boer)

^
) Schulz did not state the colour of the bands, as he did not distinguish

the different colour forms. So Speiser was fully justified in fixing disiuncta

for the form with gold-coloured separated bands (1902, Beri. Ent. Z. 47: 139).

His fixation must be considered definite and S p u 1 e r's name falls as a syn-
onym.

2) Bands of the fore wings green-yellow, not connected with each other.

^) As disjuncta-virescens, but the bands connected with each other.



IH B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (524)

Driehuis (Cet.); Goes (Van Willegen); 's-Hertogenbosch (Lanz);
Deurne (Nies); Meerssen (Rk.).

9. f. decorata Dannehl, 1933, Ent. Z. 47 : 20. De verbinding tus-

sen de 2 banden is zo breed, dat de bruinachtige vlek van de grond-
kleur aan de binnenrand bijna geheel verdwenen is. Bennekom
(Cet.); Wamel (F. F.); Amsterdam, Woerden, Rotter.dam (Z.

Mus.); Den Haag (L. Wag.); Lith (L. Mus.).
10. f. Croesus Bryk, 1923, Ent. Tidskr. 44: 116. De niervlek

goudkleurig gevuld. Stellig zeldzaam. Lobith (Lpk.); Helmond
(Visser).

11. D'wergen. Maartensdijk (Berk).

561» P. pulchrina Hw. Verbreid in de zandstreken en bosach-

tige gebieden (ook in de ,duinen), maar veel minder dan P. jota.

1 gen., half Mei tot half Juli (14-5 tot 11-7).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Ov. : De Lutte, Markelo. Gdl. : Nij-

kerk. Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (zeldzaam), Brum-
men, Nijmegen. Utr. : Groenekan, Utrecht. N.H. : Driehuis, Sant-

poort, Haarlem, Overveen, Vogelenzang. Z.H.: Oegstgeest, Leiden,

Wassenaar, Den Haag, Rotterdam. N.B. : Breda, Oisterwijk. Lbg, :

Venlo, Kerkrade, Geule, Meerssen, Voerendaal.

Var. Bij de typische vorm zijn de twee zilvervlekken op de, wis.,

de droppel en de haak, niet met elkaar verbonden. Verreweg de
meeste exx.

1. f. percontatrix Auriv., 1888 —1891, Nordens Fjärilar : 181

{juncta Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 29 ; ypsilon Riesen, 1901, Ent. Z.
Stettin 62 : 166). De beide zilvervlekken op de wis. met elkaar

verbonden. Zeldzaam. Nijkerk (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Groningen, Breda (L. Mus.); Overveen (Btk.); Voerendaal (Br.).

2. f. incipiens -Schawerda, 1929, Z. Oest. Ent. Ver. 14 : 107
{orbata Dahl, 1930, Ent. Tidskr. 51 : 252, pi. I, fig. 4). De droppel

ontbreekt. Voerendaal (Br.).

3. f. gammoides Speyer, 1875, Ent. Z. Stettin 36 : 103, noot.

Grondkleur niet roodachtig, maar violetgrijs. Svenska Fjärilar,

pi. 31, fig. 5 (Cf. de typische Engelse vorm bij South, pi. 24,

fig. 5 en 6 !). Natuurlijk kunnen ook bij deze kleurvorm de vlekken
los of verbonden zijn. Bij de inlandse exx., die ik zag, waren ze
steeds los^). Twello (Cold.) ; Nijmegen, Leiden, Oisterwijk, Venlo
(Z. Mus.).

562. P. jota L. Door het gehele land verbreid op zandgronden en
in bosachtige streken, over het geheel gerekend stellig gewoner
dan pulchrina. 1 gen., half Mei tot eind JuH (18-5 [-1945] tot

27-7).

V i n d p 1. Fr. : Olterterp. Dr. : Schoonoord, Wijster. Ov. : De
Lutte, Almelo, Colmschate. Gdl. : Barneveld, Nijkerk, Ermelo,
Harderwijk, Apeldoorn, Twello (vrij gewoon). Voorst, Brummen ;

^) Speyer zelf zegt van de vlekken niets. Hij beschreef gammoides uit-

sluitend als kleurvorm.
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Lunteren, Lochern, Aalten, Haarlo, Doetinchem, Montferland, Bij-

vank, Didam ; Beek-Nijm., Nijmegen, Malden, Hatert. Utr. :

Zeist, Amersfoort, Soest. N.H. : Hilversum. Amsterdam ( 1 ex., Z.
Mus.), Driehuis, Haarlem, Overveen, Heemstede. Z.H.: Noord-
wijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Leiden, Wassenaar. Den Haag, Voor-
schoten, Numansdorp, Dordrecht, Giesen. Zl. : Kapelle. N.B. :

Breda, Tilburg, Helvoirt, Helmond, Deurne. Lbg. . Mook, Stein,

Kerkrade, Voerendaal, Valkenburg, Aalbeek, Houthem, Epen.
Var. 1. f. baltica Speyer, 1875, Ent. Z. Stettin 36: 103, noot.

Grondkleur der wis. veel donkerder, meer violetbruin in plaats
van roodachtig. Seitz, pi. 64k, fig. 2. Olterterp (Z. Mus.); Over-
veen (Btk. ).

2. f. percontationis Treitschke, 1826, Schmett. von Eur. 5 (3):

184. De 2 zilvervlekken op de wis. met elkaar verbonden. Zeld-
zaam. Wijster (Beijerinck); Almelo (v. d. M.); Twello (Cold.; een
ander ex. heeft links de gamma verbonden, rechts in 3 delen ge-
sphtst); Beek-Nijm. (Z. Mus.).

3. f. incipiens nov. Van de twee zilvervlekken ontbreekt de
droppel terwijl de haak normaal isi). Nijmegen, Amsterdam (Z.
Mus.); Overveen (Btk.); Kerkrade (Fr.); Valkenburg (L. Mus.).

4. f. inscdpta Espery 1788, Schmett. in Abb. 4 : 229, pi. 113, fig. 5.

Droppel en haak ontbreken beide. Valkenburg (L. Mus.). Een
trans., waarbij elk der beide vlekken tot een zeer klein stipje is

gereduceerd, van Apeldoorn (de Vos).

Op m. In de literatuur vermelde vindplaatsen van P. pulchtina

en P. jota, waarvan de bewijsexx. niet meer in een collectie aan-
wezig waren, heb ik niet opgenomen, daar beide soorten veel met
elkaar verward worden. Zo wordt in T. v. E. 46 V.: 52, jota van
Venlo opgegeven, maar van deze vindplaats is alleen de niet ver-

melde pulchrina aanwezig.

Beide soorten zijn naar de volgende kenmerken van elkaar te

onderscheiden :

1. P. jota is groter dan P. pulchrina.

2. P. jota is roder, pulchrina paarser, donkerder, en bonter.

3. Bij jota komt geen ronde vlek voor (bij zeer gave exx. is ech-

ter nog vaak een stukje van de onderrand der vlek te zien), terwijl

pulchrina een volledige donkere vlek heeft.

Afgevlogen exx. zijn alleen te herkennen, wanneer voldoende gaaf

materiaal van beide soorten ter vergelijking aanwezig is. Ze zijn zeer

nauw aan elkaar verwant, wat ook wel blijkt uit de geringe ver-

schillen in het copulatie-apparaat. Voor zover ik kon nagaan, be-

staat er bij de ^ 5 alleen een constant verschil in de vorm van

het proximale uiteinde van de cornutus, terwijl de $ ? iets makke-

lijker te onderscheiden zijn. Zie de figuren en de hieronder volgende

uitvoeriger Engelse tekst.

Observation. Plusia pulchrina and P. jota are very closely

1) The drop of the two silver spots fails, the hook is normal.
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related species as may be judged from the great resemblance in the
shape of the genitalia. Pierce ( 1909, Genit. Noct. : 77) gives for
both species the same description of the S sexual organs, so that
it is clear that he did not discover any difference. His figures (I.e.,

pi. XXIX) suggest distinguishing characters in the shape of the
clavus and the saccus, but on drawing these parts of several
specimens they appeared to be variable and not offering stable dif-

ferences. The same holds for the shape of the valvae and the place

Fig. 26. Cornuti van Plusia pulchrina

Hw. (nos. 128 en V. 631) en P. jota L.

(V. 630 en 263). ± 25 x.

Fig. 27. Genitaalapparaat van Plasia

pulchrina Hw. $ (links, no. 138) en
Plasia jota L. 9 (rechts, no. 131). + 7 x.

(

of the strong spine-like hairs on them. I discovered, however, a

difference in the shape of the proximal end of the cornutus which
seems to be reliabe : in pulchrina it begins broad and in jota

with a point (see fig. 26).

The female genitalia offer more points of difference, though they

are rather slight. 1. The end of the abdomen is in pulchrina less

chitinized than in jota. 2. The ostium of pulchrina possesses some
strong chitinous ridges. (In both species the ostium is scobinate,

that means : surface covered with rasp-like teeth, and not only in

pulchrina as Pierce writes in "The female genitaha of the Noc-
tuidae" : 57, 1942, though in jota the teeth are smaller). 3. The
ductus bursae is in pulchrina stronger chitinized than in jota. 4. The
ductus of ;o^a is much longer. 5. (Stated by Pierce, I.e.): the

bursa of pulchrina has a thickened patch at one side (see fig. 27).

563. P. gamma L. Eén van onze bekendste immigranten, die
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elk voorjaar uit het gebied van de Middellandse Zee naar noor-
delijker streken trekt. Een enkele maal, zoals in 1946, gebeurt dit in

enorm aantal, zodat de rupsen dan in sommige landbouwcentra
grote schade kunnen aanrichten. Hier te lande plant de vlinder zich

meestal 2 generaties voort en kan dan in gunstige zomers zeer talrijk

worden. In het najaar daalt het aantal individuen echter in korte

tijd tamelijk snel. Vrij zeker trekt het grootste deel dan weg in

zuidelijke richtingen om in gunstiger streken als imago de winter
door te brengen. Het is natuurlijk niet makkelijk dit emigreren in

ons land te constateren. Daarvoor zou een groot aantal statistische

gegevens uit verschillende delen van Nederland ter beschikking
moeten staan en zover zijn we nog niet. Wel is het met zekerheid,

en herhaaldelijk, waargenomen in Engeland, dat als eiland natuur-
lijk bijzonder gunstig voor dergelijke onderzoekingen is. Zie de
uitvoerige studie van Miss K. F i s h e r, 1938, ,, Migrations of the
silver-y moth {Plusia gamma) in Great Britain", Journal of
Animal Ecology 7 : 230—247. Reeds in Augustus komen daar
vluchten in zuidelijke richting voor en later, in de herfst, kunnen
deze herhaaldelijk opgemerkt worden.

Overwintering in onze streken komt slechts bij hoge uitzondering
voor. K 1 e i n j a n ving 12 en 20 December 1942 telkens 1 ex. bin-

nenshuis te Almelo. Dat een imago er echter in slaagde hier de
hele winter door te komen, is nog nooit waargenomen. Wel kan dit

een late rups, die in het najaar niet meer het popstadium bereikte.

Herwarth vond 1 April 1946 zo een ex. op Rumex te Heemstede,
dat 16 April verpopte en 10 Mei de vlinder leverde. Dit dier had
in Februari een vorstperiode moeten doormaken met een laagste
minimumtemperatuur van ongeveer —10° C en in Maart een voor
die tijd van het jaar uitzonderlijke sneeuwval. Toch is dit onge-
twijfeld een hoge uitzondering, misschien mede veroorzaakt door
het feit, dat de najaarsvlinders zich als regel niet meer datzelfde

jaar voortplanten. Hun vetlichaam is zeer omvangrijk, de eieren der

wijfjes daarentegen zijn onontwikkeld, eigenschappen, die in ver-

band staan met de naderende overwintering als imago ( F i s h e r,

I.e.). Vermeldenswaard is, dat in hetzelfde voorjaar ook in Enge-
land overwinterde rupsen gevonden werden. Cooper trof ze in

Febr. en Maart op nog met sneeuw bedekte kool in North Riding

(Yorkshire) aan (1946, Entomologist 79: 176).

Tussen de verbleekte immigranten worden bij ons in het voorjaar

soms zeer verse exx. opgemerkt. Mogelijk is daar dus wel eens

een hier ontwikkeld ex. bij, maar in het zoveel gunstiger Mediterrane

klimaat zullen late rupsen (en eventueel poppen) er stellig veel

lichter in slagen te overwinteren en deze kunnen dan zeer vroeg in

het jaar de imagines leveren. De vangsten hier bewijzen dan ook
niets.

De vlinder is in Nederland waargenomen van half April tot begin

November (16-4 tot 6-11). Alleen in vroege jaren beginnen de

immigranten reeds in April te komen, meestal verschijnen ze pas

in Mei, vliegen het drukst in Juni en zelfs nog begin Juli. De eerste
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inlandse generatie begint soms in Juni (23-6-1940 een ex. uit een

te Amsterdam gevonden pop, Lpk. ), meestal in Juli, en, bereikt tegen

het einde van deze maand of begin Aug. haar hoogtepunt. Eind

Augustus of begin Septr. is meestal een duidelijke achteruitgang op

te merken, maar in de loop van Herfstmaand treedt weer een merk-

bare stijging op : de tweede Nederlandse gen. begint uit te komen.

Uiterlijk begin Octr. neemt het aantal individuen echter snel af.

Enkele nablijvers rekken het al naar het weer tot het einde der

maand of begin Nov. Binnenshuis gekweekte rupsen kunnen nog
zeer laat het imago-stadium bereiken : 28 Nov. 1941 (Prof.

Brouwer), 2 Dec. 1946 (N e ij ts ).

Voor meer gedetailleerde gegevens verwijs ik naar de jaarlijks

in de Entom. Berichten gepubliceerde trekvlinderverslagen.

Bekend van Griend, Texel, Terschelling, Ameland en Schier-

monnikoog.
Var. De grondkleur varieert nogal in tint, terwijl hetzelfde

geldt van de gamma-tekening. De goudkleurige tint daarvan kan
geheel verbleken tot wit. Bij bijna alle immigranten kunnen we dit

opmerken, een bewijs, dat ze een overwintering als imago achter

de rug hebben. Ze houden daarbij geen winterslaap, maar net als

de atalanta blijven ze aan de Rivièra doorvliegen. (Vgl. de ver-

bleekte achterrand bij overwinterde exx. van Nymphalis antiopa

L. ! ) Variaties in de vorm van het gamma-teken zijn uiterst zeld-

zaam en dan niet zelden nog maar eenzijdig.

1. f. gamma L. In Syst. Nat., ed. X: 513 (1758) beschrijft

L i n n é de wis. als ,,fuscis 1 aureo inscriptis". In de Fauna Svecica,

p. 312 ( 1761 ) luidt de Descriptio : „Alae superiores fusco-nebulosae,

pulchre variegate", terwijl de variabiHteit van de kleur der gamma
hem toen ook opgevallen was : ,, Variât Littera alarum argenteo &
aureo colore". De typische vorm heeft dus de wis. met een donker
bruingrijze grondkleur (de donkere gedeelten), waarover meest een

mooie violette gloed Hgt. Svenska Fjärilar, pi. 31, fig. 6; Seitz, pi.

65 a, fig. 2 ; Keer, pi. 59, fig. 10. Hoofdvorm. Bijna even gewoon is

een vorm, waarbij de bruinachtige tint ontbreekt, zodat de grond-

kleur zwartgrijs wordt: South, pi. 26, fig. 1, een overgang van de

typische kleurvorm naar f. nigricans.

2. f. pallida Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 32. De lichte gedeelten van

de wis. (franjeveld en grote voorrandsvlek franjewaarts van de

niervlek) zeer hcht van kleur, witachtig grijs. South, fig. 2, is een

trans. Seitz. pi. 65 a, fig. 3 (als alle fign. van gamma te bruin).

Delfzijl (Wiss.); Putten, Amsterdam, Rotterdam (Z. Mus.) ;

Leuvenum, Lunteren (L. Wag.); Berg en Dal, Nijmegen, Mook
(Bo.).

3. f. mfescens Tutt, I.e. De roodbruine vlek onder de gamma
groter dan gewoonlijk en meer in het oog vallend. Breda (28).

4. f. lilacina nov. De lichte delen van de wis. prachtig licht

lilai). Zeist, e.l. (Br.).

5. f. nigricans Spuler, 1907, Schmett. Eur. 1 : 304 {purpurissa

1) The pale parts of the fore wings beautifully pale lilac.
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Warren, 1913, Seitz 3 : 351, pi. 65 a, fig. 6i). Grondkleur der wis.

zeer donker, zwartachtig met violette gloed. Boekelo (Herwarth);

Twello (Gold.); Nijmegen (Wiss.); Griend (Z. Mus.); Voeren-

daal (Br.).

6. f. comma Ostrejkówka, 1929, Trav. Soc. des Sc. et Lettres,

Classe des Sc. Math. -Nat. 1 : 1. De gamma gereduceerd tot een

tamelijk dik, in het midden gebogen, staafje. Amsterdam, dwerg

(Vari); Gulpen (dwerg, rechts, Z. Mus.).

7. f. bipartita Orstadius, 1929, Ent. Tidskr. 50 : 251 ; 1930, op. cit.

51 : 256, fig. De gamma doorgebroken in een haak en een droppel.

Amsterdam, 2 exx. (alleen rechts, Vari), 1 ex. (idem, F. F.); Rotter-

dam (alleen links, 17).

8. f. tiltscheri Diószeghy, 1935, Verh. und Mitt. Siebenb. Ver.

f. Naturk., 83-84 : 130. Een verdere reductie van de gamma-
tekening : de droppel ontbreekt. Dordrecht of Velp (De Roo van
Westmaas)2).

9. f. minuscula Lbll., 1904, Gat. Lép. Belg. : 144. Dwergen, bijna

altijd ook met lichtere grondkleur. In de regel niet gewoon, maar in

1946 onder de in ons land geboren exx. vrijwel overal aangetroffen,

en plaatselijk zelfs in aantal.

564. P. confusa Stephens, 1850 {gutta Guenée, 1852). Uiterst

zeldzame trekker, die tot nog toe slechts driemaal in ons land is

waargenomen. Ook in het omringende gebied een nauwelijks op-

gemerkte immigrant.

Uit Denemarken 1 ex. bekend, dat in 1938 te Tisvilde op See-

land werd gevangen. Van het omringende Duitse gebied slechts

als zeer zeldzaam uit de Rijnprov. bekend ( Kreuznach, oude vangst;

Stromberg in de Hunsrück, 18 en 22-9-1936, zie Ent. Z. 55 : 260).

In België bij Virton (2 exx., 23-9-1936) en Tourinne-la-Chaussée

(12-5-'46). Niet bekend uit Groot-Brittannië en Ierland. Zie ook:

G. Warnecke, „Phytometra confusa Stph. {Plusia gutta Gn.)

als Wanderfalter in Mitteleuropa", Ent. Rundsch. 55: 123

—

127, 1937.

Twee Nederl. exx. dateren van Augustus, één van October, blijk-

baar een latere generatie.

Vin dpi. Utr. : Zeist, 10-8-1945 (Gorter). N.H. : Amster-

dam, Aug. 1934, 1 $ in een seinhuis in A'dam-Oost, Clomp leg.

(vermeld door C e t o n, 1935, Ent. Ber. 9: 145). N.B.: Deurne,

12-10-1945, een iets afgevlogen ex. (Nies).

565. P. ni Hb. Eveneens een uiterst zeldzame, nog slechts één

maal in Nederland opgemerkte trekker, die ook in de ons omrin-

gende landsdelen vrijwel even zeldzaam is als confusa.

Niet bekend uit Denemarken. Evenmin uit het omringende Duitse

1) I saw the types of pucpunssa Warren in the Tring Museum. They per-

fectly correspond with the description of nigricans Spuler.

-) In deze oude collectie stond op het etiket van de soortnaam aangegeven,

van welke vindplaats (en) de exx. afkomstig waren. Aan de spelden zelf bevon-

den zich geen etiketten, zodat, indien De Roo een soort van meer dan één

vindpl. bezat, nooit uit te maken is, waar elk ex. gevonden werd.
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gebied, met uitzondering van Westfalen, waar 26 Aug. 1931 een ex.

bij Bochum-Weitmar werd gevangen. Niet bekend uit België. In

Groot-Brittannië zeer zeldzaam in het zuiden van Engeland en
Wales, stellig niet inheems. In Ierland 11 exx. in 1931 te Ummera,
Co. Cork, 4 afgevlogen in Juni en 7 gave in Septr., waarvan ver-

moed wordt, dat ze zich ter plaatse ontwikkeld hebben (Dono-
van, Cat. Macrolep. Ireland: 65).

Het Nederlandse ex. werd begin Juli gevangen.

Vin dpi. Gdl.: Twello, 5 Juli 1931 (Cold.).

Polychrisia Hb.

566. P. moneta F. Deze voor het eerst in 1880 hier te lande
waargenomen uil (vermeld in T. v. E. 24 : XXIII) heeft zich bij ons
volkomen ingeburgerd, komt vrijwel door het gehele land voor en
kan in kwekerijen zelfs schadelijk worden.

2 gens., de eerste van tweede helft van Mei tot half Aug. (20-5

tot 17-8, hoofdvliegtijd Juli), de tweede, die zeer partieel is en in

minder gunstige jaren zelfs geheel schijnt te ontbreken, van de
tweede helft van Aug. tot half Octr. (25-8 tot 10-10).

[W ij n b e 1 1 ( 1946, Entom. Berichten, 12 : 21 ) wijst er op, dat
alleen de op Delphinium levende rupsen een tweede gen. kunnen
leveren, niet die, waarvan de eieren op Aconitum gelegd worden,
omdat deze daarvoor te vroeg verwelkt. Overigens zijn zijn conclu-
sies nogal aanvechtbaar. Ook Postel ( Buil. Soc. Ent. France,
1910, p. 181) meldt voor het veel mildere Franse klimaat slechts

1 gen. op Aconitum. De rups mineert in de zachtste scheuten der
plant en overwintert zeer klein. Het blijkbaar kleine gedeelte, dat
(zeer waarschijnlijk ten gevolge van zijn genetische constitutie)

een tweede gen. behoort te leveren, gaat op Aconitum te gronde,
tenzij de neiging tot doorgroeien onder ongunstige omstandigheden
onderdrukt kan worden. Dit zal nog nader onderzocht moeten
worden.

J

Vin dpi. Fr.: Kollum, Veenwouden, Huizum, Heerenveen.
Gr. : Delfzijl, Groningen. Dr. : Veenhuizen, Wijster. Ov. : Lonne-
ker, Almelo, Borne, Coîm.schate. Gdl. : Ermelo, Putten, Leuvenum,
Milhngen, Nunspeet, Apeldoorn, Twello (tamelijk gewoon), Velp,
Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Bennekom ; Aalten,

Doetinchem, Babberich, Lobith ; Lent, Nijmegen, Wamel, Tiel.

Utr. : Rhenen, Amerongen, Zeist, De Bilt, Utrecht, Amersfoort,
Soest, Groenekan, Maartensdijk, Zuilen, Maarseveen, Loenen,
Nigtevecht. N.H. : Hilversum, Aalsmeer, Amsterdam, Zaandam,
Broek in Waterland, Middelie, St. Paneras (in 1942 en 1945 scha-

delijk!), Driebuis, Haarlem, Overveen, Aerdenhout, Heemstede.
Z.H. : Leiden, Wassenaar, Voorburg, Den Haag, Vlaardingen,

Rotterdam, Numansdorp, Dordrecht, MeHssant. Zl. : Middelburg,

Goes. N.B. : Breda, Eindhoven, Helmond. Lbg. : Venlo, Tegelen,

Steyl, Kerkrade, Voerendaal, Wittem, Aalbeek, Meerssen, Maas-
tricht, Epen.

Var. 1 . f. pallesccns nov. Grondkleur der wis. bleek geelbruin.
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Alle exx. van de herfstgen. behoren tot deze vorm, die echter ook
in de eerste gen. voorkomti): Nijmegen, Wamel, De Bilt, Groene-
kan (Z. Mus.); Breda (L. Mus.).

2. f. maculata nov. De grondkleur der wis. verdonkerd, zodat de
middenschaduw niet meer afsteekt ; de zwarte bestuiving in het
franjeveld verdicht tot zwarte vlekken tussen de aderenS). Apel-
doorn (een prachtig ex. in coll. -De Vos, een ander in L. Mus.).

3. f. aurea nov. Grondkleur der wis. prachtig goudgeelbruin,
donkere bestuiving vrijwel geheel ontbrekend, middenschaduw
lichtbruin^). Groningen, Wassenaar (Wiss.); Apeldoorn (L. Mus.,
de Vos).

4. f. renitangens nov. De niervlek raakt aan onder- en bovenzijde

de middenschaduw^). Kollum, De Bilt, Arnhem (Z. Mus.); Zeist

(Br.); Groenekan, Breda (L. Mus.).
5. Dwergen. Twello (Gold.).

I Chrysoptera Latreille.

567. C. c aureum Knoch. Lokaal, maar zowel in het oosten

en westen, als in het zuiden aangetroffen. De vlinder wordt zel-

den opgemerkt, maar de rups is op verschillende plaatsen in aan-

tal gevonden, ook in verschillende jaren op dezelfde vindplaats,

wat er wel op wijst, dat de soort hier inheems is. Waarschijnlijk is

het aantal vindplaatsen wel uit te breiden, mits maar naar de rup-

sen gezocht wordt. Men denke er echter om, dat zij uitsluitend

schijnen voor te komen op Thalictrum-planten, die op beschaduwde
plaatsen groeien. De noordwestgrens van het verbreidingsgebied

loopt doof ons land, wat mede een verklaring is voor het verspreide

voorkomen.
In Denemarken alleen lokaal op Seeland, plaatselijk als rups

talrijk. In het omringende Duitse gebied alleen vroeger in West-
falen gevonden bij Munster (het laatst ± 1880). In België alleen

zeldzaam in het oosten (Huy, Namen, Dinant, Ardennen, alle oude
vangsten). Ontbreekt in Groot-Brittannië en Ierland.

1 gen., Juli (12-7 tot 28-7, naar gekweekte exx.).

Vin dpi. Ov. : Colmschate (1939). Gdl. : Warnsveld
(1888)5); Lochem (1900, 1907); Vorden (1943); Almen (1923);

^) Ground colour of the fore wings pale yellow-brown. All examples of the

autumnal generation belong to this form, which is, however, also found in the
first gen.

^) The ground colour of the fore wings darkened, so that the central shade
no longer contrasts ; the black powdering in het submarginal area condensed to

black spots between the nervures.

[G. H. Heath figures 2 exx. of this form in Entom. 46, pi. IV, fig. 1, 2,

1913, bred from caterpillars found at Boxmoor, Herts., in 1912].
^) Ground colour of the fore wings beautifully gold yellow brown, dark

sprinkling almost completely absent, central shade pale brown.
^) At its upper and lower edge the reniform stigma touches the central shade.
5) In T. V. E. 32: CXXXVII, door Snellen vermeld als van Zutfen.

Het ex. bevindt zich in L. Mus. en draagt Snellen's etiket: Warnsveld
bii Zutfen. Het kwam 28-7 uit de pop. De rups was gevonden door Groll
(T. V. E., I.e.).
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Laren (Lev. Nat. 5 : 259). Utr. : Loosdrecht (1857). N.H. : Anke-
veen (1901). Z.H.: Rockanje (1920. 1929). N.B.: Breda (T. v.

Ent. 13: 153; 1929); Oisterwijk (1906, 1927).

Abrostola Ochs.

568. A. triplasia L. Verbreid door het gehele land, vrij gewoon
tot gewoon, vooral op licht. Vliegtijd van eind April tot begin
Octr. (28-4 tot 2-10), vrijwel zonder onderbreking, in 2 gens., in

gunstige jaren vermoedelijk nog een zwakke derde gen. C o 1 d e-

wey merkt over de vliegtijden op (in litt.) : ,,De begindatum
der eerste gen. ligt over de gehele Meimaand verspreid en zelfs

iets er buiten. In 1930 bijv. verscheen de eerste vlinder op 28-4 en
in 1929 en 1932 pas op 2-6. Geen wonder, dat in sommige jaren

gen. I wel tot half Juli kan doorvliegen, terwijl ze in andere jaren

begin Juli reeds ophoudt. Met zekerheid heb ik I nog vastgesteld

op 12-7, in 1934 waarschijnlijk nog op 17-7. De tweede gen. kan
met zekerheid beginnen op 16-7, en allicht al op 13-7; dikwijls

echter verschijnt ze eerst in de derde decade van Juli. Ze vliegt

soms door tot 12 of 13 Septr. In 1937 verscheen na 1-9 een ex.

op 27-9 en in 1938 na 23-8 een ex. op 18-9 en een ander op 21-9.

Zo komen we tot de volgende indeling: gen. I begin, midden of eind

Mei (in 1930 reeds eind April) tot begin of midden Juh ; gen. II

midden of eind Juh tot begin of midden Septr.; gen. III tweede
helft van Septr. tot begin Octr. (18-9 tot 2-10)."

V i n ,d p 1. Fr. : Leeuwarden, Bolsward. Gr. : Delfzijl, Gronin-
gen. Dr. : Schoonoord, Hoogeveen. Ov. : Denekamp, De Lutte,

Borne, Almelo, Colmschate, Deventer, Diepenveen. Gdl. : Nijkerk,

Harderwijk, Putten, Nunspeet, Epe, Apeldoorn, Twello (zeer

gewoon), Empe, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wage-
ningen, Bennekom ; Zutfen, Warnsveld, Lochern, Vorden, Aalten,

Doetinchem, Doesburg, Babberich, Lobith ; Nijmegen, Groesbeek,
Malden ; Leeuwen, Wamel, Tiel. Utr. : Rhenen, Amerongen,
Doorn, Driebergen, Maarn, Zeist, Amersfoort, Soest, Maartensdijk,

Utrecht, Loosdrecht, Loenen. N.H. : Hilversum, 's-Graveland,

Aalsmeer, Amsterdam, Middelie, Haarlem, Heemstede, Vogelen-
zang. Z.H. : Oegstgeest, Leiden, Katwijk, Wassenaar, Rotterdam,
Rhoon, Oud-Beierland, Numansdorp, Dordrecht, Melissant. Zl. :

Goes. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Ginneken, Oudenbosch,
Tilburg, Oisterwijk, Geertruidenberg, Waalwijk, 's-Hertogenbosch,

Hilvarenbeek, Nuenen, Helmond. Lbg. : Mook, Venlo, Tegelen,

Steyl, Roermond, Weert, Brunsum, Kerkrade, Rolduc, Voerendaal,
Valkenburg, Houthem, Meerssen, Maastricht, Epen, Mechelen.

Var. 1 . f. monotona nov. De lichte kleur op de wis. ontbreekt,

overigens normaaU). Delfzijl (Wiss.).

2. f. juncta nov. Zie Gat. IV: (204). Bennekom (Cet.) ; Breda
(Z. Mus.).

3. f. semiconfluens nov. Zie Gat. IV, I.e. Malden (Wiss.).

^) The pale colour on the forewings fails, for the rest normal.
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569. A. tripartita Hufn. Eveneens door bijna het gehele land

verbreid, maar minder gewoon dan triplasia. 2 gens., de eerste

half Mei tot eind Juli (16-5 tot 27-7), de tweede eerste helft van
Aug. tot begin Septr. (11-8 tot 9-9).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Wijster, Hoogeveen, Wapser-
veen. Ov. : Colmschate. Gdl. : Harderwijk, Garderen, Apeldoorn,

Twello (ongeregeld en zeldzaam), Velp, Arnhem, Wageningen,
Bennekom ; Vorden, Aalten, Doesburg, Lobith, Herwen ; Berg en

Dal, Nijmegen, Groesbeek, Wamel, Tiel. Utr. : Doorn, De Bilt,

Amersfoort, Soest, Maartensdijk, Maarseveen, Harmeien, Loos-

drecht, Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Botshol, Abcoude. N.H. :

Hilversum, 's-Graveland, Bussum, Naarden, Kortenhoef, Amster-

dam, Aalsmeer, Spanbroek, Wijk aan Zee, Haarlem, Overveen.

Z.H. : Bodegraven, Leiden, Oegstgeest, Endegeest, Wassenaar,

Voorschoten, Den Haag, Loosduinen, Delft, Zevenhuizen, Vlaar-

dingen, Rotterdam, Numansdorp, Dordrecht, Giesendam, Melis-

sant. Zl. : Domburg, Serooskerke, Goes, Kapelle, Wemeldinge.

N.B. : Bergen op Zoom, Ginneken, Breda, Oudenbosch, Ooster-

hout, Waspik, 's-Hertogenbosch, Uden, Nuenen. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Tegelen, Steyl, Weert, Roermond, Rimburg, Brunsum,

Kerkrade, Voerendaal, Valkenburg, Houthem, Geulem, Meerssen,

Maastricht, Mechelen, Epen.

Var. De typische vorm heeft een donker middenveld, terwijl

wortel en achterrand lichter van grondkleur zijn en sterk gemengd
met groenig wit. Hoofdvorm.

1. f. urticae Hb., 1814—1817, Samml. Eur. Schm., fig. 625. Wor-
tel en achterrandsveld even donker als het middenveld, de eerste

dwarslijn wit afgezet, voor de achterrand een witte golflijn ; de

overige witte tekening ontbreekt. Niet zeldzaam. Nijmegen, Wijk
aan Zee, Bodegraven, Delft, Rotterdam, Houthem (Z. Mus.);

Breda (14); Voerendaal (Br.).

2. f. plumbea Cockayne, 1947, Ent. Record 59: 15. Vvls. een-

kleurig donker loodgrijs zonder lichte tekening, gewone donkere

tekening zichtbaar ; avis. bijna eenkleurig donker ; abdomen don-

kergrijs, de haren aan de wortel niet lichter. Valkenburg (Z.

Mus.).
3. f. juncta nov. Zie Gat. IV: (204). Arnhem, Wijk aan Zee,

Overveen, Houthem (Z. Mus.); Nijmegen (de Vos).

4. f. semiconfluens nov. Zie Gat. IV, I.e. Wamel, Naarden, Am-
sterdam, Rotterdam, Valkenburg (Z. Mus.); Breda (11 —15);

Epen (Wiss.).

5. De Gavere (T. v. E. 10: 210) vermeldt een vorm: ,,à

tache reniforme divisée en deux."

Episema Ochs.

570. E. caeruleocephala L. Verbreid door het gehele land op

alle grondsoorten, meer of minder gewoon, al naar de vindplaatsen

en jaren.
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1 gen., eind Aug. tot begin Nov. (30-8 tot 8-11), hoofdvliegtijd

October.

Var. Bij de typische vorm zijn ronde vlek en niervlek met elkaar

verbonden, al zijn beide vlekken afzonderlijk nog duidelijk zicht-

baar (,, macula alba duplicato didyma", Linné in Syst. Nat., ed.

X: 504, 1758). Hoofdvorm.
1. f. bipartita Strand, 1903, Archiv for Mathem. och Naturvid.

25 (9) : 12. Ronde vlek en niervlek geheel los van elkaar. KoUum,
Muiderberg, Amsterdam, Hillegom (Z. Mus.); Groningen, Hatert

(Wiss.); Kerkrade (Latiers).

2. f. orbimaculata Strand, I.e. Ronde vlek en niervlek met elkaar

verbonden ; tussen deze en de eerste dwarslijn een derde ronde
kleine vlek. Putten, Muiderberg, Amsterdam, Overveen, Voor-
schoten, Rotterdam (Z. Mus.); Breda (20, 24).

3. f. coalita Meves, 1914, Ent. Tidskr. 35: 14. Ronde vlek en
niervlek zo samengesmolten, dat ze 1 grote vlek vormen met 2 grijze

centra. Rijsen, Oosterbeek, Amsterdam, Overveen, Hillegom,

Noordwijk, Rotterdam (Z. Mus.); Haarlem (Wiss.); Leiden, Ber-

gen op Zoom, Breda (L. Mus.).
4. f. pretensa nov. Ronde vlek uitgerekt en eerste dwarslijn ra-

kendi). Overveen (Z. Mus.).
5. f. obsoleta nov. Niervlek bijna of geheel verdwenen2 ) . Til-

burg (Van den Bergh).

6. f. clausa nov. Zie Cat. IV: (204). Muiderberg, Overveen,
Rotterdam (Z. Mus.); Breda (23).

Ophiderinae.

Scoliopteryx Germar.

571. S. libatrix L. Algemeen door het gehele land, op allerlei

grondsoorten. Bekend van Texel, Terschelling en Schiermon-

nikoog.

De soort komt in ons land vrijwel zeker in 2 generaties voor. Dat
we bij een zo algemeen voorkomend dier niet volkomen op de

hoogte zijn van de duur der vliegtijden van elk, wordt vooral ver-

oorzaakt door het feit, dat er geen grens tussen de generaties te

vinden is. In het buitenland staat men voor dezelfde moeilijkheid.

Zo schrijft Urbahn in zijn reeds meermalen geciteerde uitste-

kende bewerking van ,,Die Schmetterlinge Pommerns" (p. 461,

1939): ,,Ob es sich um eine oder zwei Generationen handelt, ist

nicht geklärt."

De overwinterde exx. zijn tot half Juni waargenomen (laatste da-

tum : 17-6-1926, Oisterwijk, Tutein Nolthenius). Verse
exx. kunnen reeds eind Juni verschijnen. Ik bezit een $ , dat

27-6-1936 uit de pop kwam, afkomstig van een te Amsterdam ge-

vonden rups. C o 1 d e w e y nam 29-6-1940 een ex. waar te Twello,

nadat hij overwinterde dieren reeds op 8, 23 en 30 April had op-

gemerkt. Bran g er ving 1 JuH 1946 een vers $ te Lunteren.

I

^) Orbicular stigma lengthened and touching the inner line.

2) Reniform stigma almost or completely disappeared.
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Overigens is Juni juist de maand, waarin de minste exx. voorkomen.
Gold. merkt op : ,,De overwinterde exx. zijn dan grotendeels ver-
dwenen en van de nieuwe komen pas de allervroegste te voor-
schijn. Vele verschijnen er verder in JuH en Augustus." South
vermoedt, dat de dieren, die het vroegst uitkomen, het eerst gaan
overwinteren. Dat alle Juni-Juli-exx. dit zouden doen, lijkt me
echter uitgesloten. Eind Aug. en Septr. zijn rupsen en poppen zeer
gewoon en zelfs in October zijn ze nog te vinden. B o t z e n kweek-
te in 1944 bijv. nog 1 en 7 Dec. vlinders uit bij Amsterdam gevon-
den rupsen (in uit de aard der zaak onverwarmde kamer).

De mogelijkheid van het voorkomen ener tweede gen. hangt na-
tuurlijk af van de vraag, hoe lang de cyclus van ei tot imago
duurt. Helaas blijft, voor zover ik kon nagaan, de literatuur ons het
antwoord hierop schuldig. Zelfs Sepp laat ons hier in de steek,

evenals Buckler. Een nauwkeurige opgave van de duur van elk

stadium, getoetst aan de resultaten van enkele ab ovo kweken,
blijft dan ook zeer gewenst. Stellen we de duur der ontwikkeling

op 2 à 2Y2 maandi), dan zijn alle exx. van 27-6 tot eind Aug. en
misschien nog begin Septr. afstammelingen van de overw^interaars,

dus eerste gen. Mogelijk overwintert een deel hiervan, en dan mis-

schien al vroeg, zoals South vermoedt (dus als bij Aglais urticae

L. ; maar wie heeft in ons land wel eens zulke vroege overwinteraars

waargenomen ?), terwijl de rest zich dan voortplant en een tweede
gen. levert, waartoe vele der in Septr. en Octr. vliegende exx. be-

horen2 )

.

[D e Ga V e r e (T. v. E. 10 : 209) schrijft zeer positief, dat som-
mige poppen ,, attendent la belle saison et quelques-unes donnent
le papillon en hiver, si le froid n'est pas trop rigoureux. J'en ai vu
éclore en Janvier et Février". Bevestiging van deze waarneming
kon ik echter in de literatuur niet vinden.]

Var. 1. f. pallidior Spuler, 1907, Schmett. Eur. 1 : 297. Grond-
kleur der wis. licht grijsachtig. Amsterdam, Rotterdam, Domburg,
Ingen (Z. Mus.); Nigtevecht (13); Nuenen (Verhaak).

2. f. suf (usa Tutt, 1892, Br. Noct. 3 : 97. Grondkleur der wis.
donkerder, het achterrandsveld zonder rode tint. Huizum (Natuur-

hist. Mus. Leeuw.); Putten (Z. Mus.); Apeldoorn (de Vos);
Twello (Gold.); Berg en Dal, Beek-Nijm. (Bo.); Utrecht, Hilver-

sum, Leiden, Breda (L. Mus.); Rosmalen (Van Willegen); Vree-

land, Wassenaar (Wiss.).

3. f. impuncta nov. De witte middenstip op de wis. ontbreekt^).

Breda, een trans, van Austerlitz (Z. Mus.).

^) Deze tijdsduur is eerder te lang dan te kort : 6 Aug. 1945 vond ik te Am-
sterdam een zeer jonge rups van ruim 1 cm lengte. Deze spon zich 18 Aug. in,

verpopte 20-8 en leverde 9 September de vlinder.

-) Het vermoeden van South wordt tot vrij grote zekerheid door de door
Barrett gedane waarnemingen (1900, Brit. Lep. 6 : 242). In 1865 zag hij het

eerste ex. gaan overwinteren op 21-8, binnen de volgende 14 dagen kwamen
daar 4 exx. bij, en begin Octr. overwinterden al 27 exx. in hetzelfde gebouw.
Tegelijk vlogen er echter nog genoeg exx. buiten rond.

^) The white central dot on the fore wings fails.
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4. f. approximata nov. De eerste en tweede dwarslijn staan dicht

bij elkaari). Soest (Lpk.); Haarlem (Wiss.).

5. f. unilinea nov. De eerste dwarslijn ontbreekt geheel^). Mid-
delie (De Boer); De Gavere vermeldt een ex. in T. v. E., vol. 10,

p. 210 : ,,sans aucune trace de ligne extrabasilaire", vermoedelijk
uit de omgeving van Groningen.

Lygephila Billberg.

572. L. pastiniun Tr. Verbreid op de zandgronden (ook in de
duinen) en in Zuid-Limburg, plaatselijk niet ongewoon, maar over

het algemeen vrij zeldzaam. 1 gen., half Juni tot tweede helft van
Aug. ( 19-6 tot 20-8). In de warme, droge zomer van 1947 vloog bij

grote uitzondering een partiële tweede generatie. 10 Sept. ving

N i e s 2 veel kleinere exx. te Deurne.

V i n d p 1. Fr. : Ameland, Schiermonnikoog, Wolvega. Ov. :

Denekamp, Agelo, Borne, Buursen, Colmschate, Diepenveen. Gdl.:

Nijkerk, Apeldoorn, Twello (zeer zeldz. op licht); Zutfen, Eefde,

Lochem, Vorden, Aalten, Doetinchem, Babberich ; Groesbeek, Ha-
tert. N.H. : Wijk aan Zee, Overveen, Heemstede. Z.H. : De Glip,

Hillegom, Wassenaar, Voorschoten, Hoek van Holland, Oost-
voorne, Rockanje, Oud-Beierland. Zl. : 's-Gravenpolder. N.B. :

Bergen op Zoom, Breda, Oudenbosch, Nuenen, Deurne. Lbg. :

Venlo, Tegelen, Steyl, Belfeld, Swalmen, Roermond, Maasniel,

Echt, Brunsum, Kerkrade, Kunrade
(
Welterberg ) , Voerendaal,

Valkenburg, Houthem, Geulem, Bunde, St. Pietersberg, Gulpen,

Epen, Vaals.

Var. 1. f. pallida Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 43. Vvls. meer wit-

achtig grijs, de donkere dwarsbanden onduidelijk, vooral de ruimte

tussen tweede dwarslijn en golflijn ; zeer weinig met donkere
schubben bestoven. Wijk aan Zee, Tegelen (Z. Mus.).

2. f. ludicra Hw., 1809, Lep. Brit. : 259. Het achterrandsveld

der vvls. sterk bruin bestoven. Eefde (L. Mus.); Doetinchem
(Gold.); Overveen, Venlo (Z. Mus.).

3. f. impiincta nov. De zwarte stip op de plaats van de ronde
vlek ontbreekt^). Wolvega (Wp.); Denekamp (L. Mus.); Diepen-

veen, Overveen, Wassenaar (Z. Mus.); Houthem (de Vos); Gul-

pen (Rk.).

Catcphia O.

573. C. alchymista Schiff. Vermoedelijk vroeger geen indigeen,

maar óf een immigrant, óf een soort, die in gunstige jaren zijn areaal

naar het Noorden trachtte uit te breiden, doch zich hier niet kon
handhaven. In tientallen jaren werd de vhnder hier niet opgemerkt,

maar juist de laatste jaren maken hierop een gunstige uitzondering.

1) Inner line and outer line stand close together.

2) The inner line fails completely.

^) The black point in the place of the orbicular stigma fails.
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Dit verschijnsel kunnen we trouwens bij meer soorten waarnemen.
Over het geheel genomen moet alchymista bij ons echter als zeer

zeldzaam beschouwd worden. Alleen in het Oosten van Noord-
Brabant sinds 1942 geregeld tegen eiken, schijnt hier op het ogen-
blik inheems te zijn.

Niet waargenomen in Denemarken. In Sleeswijk-Holstein zeer

zeldzaam bij Lübeck ; bij Hamburg idem, na 1903 niet meer ge-

vangen; bij Bremen 1 ex. in 1874; bij Hannover zeer zeldzaam,
het laatst 1 ex. in 1932 en 1 in 1933 ; in Westfalen bij Osnabrück
(slechts enkele malen de rups gevonden), in 1907 bij Herbede aan
de Roer, vroeger bij Munster en Höxtel ; in de Rijnprov. zeldzaam :

Eller en Hilden bij Düsseldorf, Aken, Barmen, Deutz, Trier. In

België zeldzaam, hoogstwaarschijnlijk is de situatie er als bij ons ;

bekend van Antwerpen, Tremeloo-Aerschot, Wyneghem, Lover-

val en Marcinelle. In Groot-Brittannië alleen zeer zeldzaam in het

zuiden van Engeland (stellig immigranten); niet bekend uit Ier-

land.

1 gen., waargenomen van eind April tot eind Juni (27-4 tot 30-6).

V i n d p 1. Gdl. : Wageningen, 1 rups in 1939 (Skm.); Aalten,

27-4-1948, vers ex. (v. G.); Huisen, 1874 (L. Mus.); Hees, 16-6-

1877 (Z. Mus., het ex., vermeld in Onze Vlinders, p. 237, van Nij-

megen). N.B. : Geldrop, 19-5-1942, 2 exx., er waren er dat jaar

meer (de Nijs); 13-5-1943; Mierlo, 1-6-1943; Deurne, 16 en

18-5-1943, 28-6-1944, 28-5-46 (alle door Nies); Maarheeze,

30-5-1936, 2 exx. (de Haan). Lbg. : Venlo, 18-6 (Z. Mus., ver-

meld in T. v. E., vol. 21, p. LXXXV, 1878); Kerkrade, 30-6-1903

(Latiers).

Parascotia Hb.

574. P. fuliginaria L. Verbreid door een groot deel van het land,

hoofdzakelijk op de zandgronden en in bosachtige streken, over het

algemeen niet talrijk. 1 gen., eind Juni tot tweede helft van Aug.

(25-6 tot 18-8).

V i n d p 1. Dr. : Schoonoord, Sleen, Hoogeveen. Ov. : Almelo,

Bathmen, Colmschate, Olst. Gdl. : Leuvenum, Nunspeet, Apel-

doorn, Twello (vrijwel ieder jaar in enkele exx.). Laag Soeren,

Dieren, Arnhem, Bennekom ; Zutfen, Lochern, Vorden, Aalten,

Varseveld, Doetinchem, Lobith. Utr. : Rijsenburg, Zeist, Bilthoven,

Soest. N.H. : Hilversum, Driebuis. Z.H. : Rotterdam, Dordrecht.

N.B. : Breda, Oudenbosch, Eindhoven, Deurne. Lbg. : Mook, Pias-

molen, Venlo, Steyl, Maasniel, Sittard, Kerkrade, Voerendaal,

Meerssen, Bunde, Bemelen, Maastricht, Gulpen, Eperheide, Le-

miers.

Var. Enkele exx. zijn wat bonter dan de andere, vooral door

meer geelachtige tint in de gewaterde band.

1. f. variegata nov. Achterrandsveld van alle vleugels geelgrijs

met donkere strepen langs de adereni). Deurne, 1 S 1946 (Nies).

1) Marginal area of all wings yellow-grey with dark lines along the nervures.
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Phytometra Hb.

575, P. viridaria Cl. Verbreid op de zandgronden van het Oos-
ten en Zuiden en in de duinen, in de regel niet talrijk. 2 gens., de
eerste begin Mei tot .de eerste helft van Juni (1-5 tot 8-6), de
tweede half Juli tot in de tweede helft van Aug. (23-7 tot 19-8).

Van een ex. van 1 Juli durf ik niet uit te maken, tot welke gen. het

behoort.

V i n d p 1. Fr. : Ameland (algemeen, Lukkien). Dr. : Donderen.
Ov. : Hengelo, Markelo (Weldam), Elzen. Gdl. : Nijkerk, Put-
ten, Epe, Heerde, Apeldoorn, Tonderen, Laag Soeren. De Steeg,

Wageningen, Lunteren ; Winterswijk, Aalten, Varseveld, Doe-
tinchem ; Malden, Groesbeek. N.H. : Camp, Driebuis, Overveen,
Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Wassenaar, Meyendel, Den
Haag. Zl. : Domburg. N.B. : Woensdrecht, Bergen op Zoom, Bre-

da, Ginneken, Oudenbosch, Gilze, Rijen, Tilburg, Oisterwijk,

Vught. Lbg. : Plasmolen, Tegelen, Brunsum, Schinveld, Houthem.
Var. 1. f. viridaria Clerck. Grondkleur der vleugels olijf groen-

achtig, op de wis. een purperrode band in de niervlekstreek (die

door een lijn van de grondkleur gedeeld kan zijn, fig. van Clerck,
Icônes, I, pi. 9, fig. 12) en één voor de achterrand, avis. met 1

of meer purperen lijnen. Svenska Fjärilar, pi. 32, fig. 2 a ; Keer,

pi. 58, fig. 11. Hoofdvorm.
2. f. aenea Hb., 1803—1808, Samml. Eur. Schm., fig. 350.

(Haworth, 1809, Lep. Brit.: 266). Grondkleur der wis. bruin-

achtig grijs, met de purperen banden., South, pi. 21, fig. 10. Nijkerk,

Overveen, Plasmolen (Z. Mus.).

3. f. semipurpurea Kiefer, 1941, Entom. Zeitschr. 55: 159. De
purperen middenband en die langs de achterrand der wis. met
elkaar samengevloeid, zodat één brede purperkleurige franjehelft

ontstaat. Svenska Fjärilar, I.e., fig. 2 b (bij vergissing op de plaat

Ijungdahli genoemd) is een overgang. Plasmolen (Wiss.).

4. f. reducta nov. Vvls. met scherp afstekende purperen midden-
band, de band voor de achterrand ontbreekti). Wageningen
(Doets).

5. f. Ijungdahli Nordstrom, 1940, Svenska Fjärilar : 213, pi. 32,

fig. 2 c. De purperkleurige banden vervangen door donker grijs-

groene banden. Apeldoorn, Bergen op Zoom (L. Mus.) ; Aalten

(Cold.) ; Putten, Overveen (Z. Mus.).
6. f. fusca Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 60. Vleugels eenkleurig

bruinachtig of groenachtig bruin zonder purperen banden. In

typische exx. vrij zeldzaam, gewoner zijn overgangsexx. met zwakke
resten van de banden. Putten, Overveen (Z. Mus.) ; Apeldoorn,
Den Haag, Bergen op Zoom (L. Mus.).

^ Fore wings with sharply contrasting purple central band, the one before

the outer margin fails.
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Rivula Guenée.

576. R. sericealis Scopoli. Verbreid door het gehele land op
vochtige plaatsen op alle grondsoorten, gewoon. Bekend van
Texel en Terschelling.

Waargenomen van eind Mei tot eind Septr. (30-5 tot 29-9)

in 2 niet scherp van elkaar gescheiden gens. De tweede begint

omstreeks eind Juh of begin Aug. te vHegen. C o 1 d e w e y merkt
op : „In 1925 eindigde I op 18-7 en begon II op 12-8. In de
meeste jaren zijn de generaties niet te scheiden. In de periode

van 21-6 tot en met 12-8 heb ik sericealis op alle dagen waar-

genomen, daarvoor en daarna op verreweg de meeste dagen". De
mening van Oudemans (Nederl. Insecten: 478), dat de soort

,, slechts één generatie per jaar heeft, die van Mei tot Juli uitkomt",

kan niet juist zijn, omdat de vUegtijd veel langer duurt.

Var. 1. f. sericealis Scop., 1763, Ent. CarnioHca : 242 {alboli~

vidalis Schille, 1926, Polskie Pismo Entom. 5 : 73). Grondkleur der

voorvleugels geelachtig wit tot lichtgeel, die der avis. witachtig, wis.

alleen met de donkere middenvlek (typisch) of met zwakke sporen

der dwarslijneni). De extreme, zowel door Scopoli als door

Schille beschreven vorm met geelachtig witte op de vlek na
ongetekende wis. is vrij zeldzaam, maar zoals de vorm, om te

grote versplintering te voorkomen, hier omschreven is, is hij de bij

ons overheersende.

2. f. expressa nov. Vvls. witachtig geel tot bleekgeel met don-

kere middenvlek en twee duidelijke dwarslijnen2). Lochem, Dor-

drecht (Z. Mus.); Quatrebas-Fr. (Bo.); Barchem, Kerkrade (L.

Mus.).
3. f. lutea nov. Vvls. eenkleurig heldergeel, alleen met de donkere

middenvleks). Wamel (Z. Mus.); Breda (L. Mus.).
4. f. laetior Spuler, 1907, Schmett. Eur. 1 : 294. Vvls. geel tot

^
) Schille has no doubt omitted to consult the original description of

Scopoli, which reads as follows:

"Tota subossea sed serici in modum nitens ; alis anticis macula obsoleta fus-

cescente.

Habitat cum priore.

Oculi f usci."

The German translation which Schille himself gave, I.e., p. 76, of his

Polish text of p. 73, reads :

,, Licht gelbweiss, ohne jede Zeichnung, mit Ausnahme der Nierenmakel, in

welcher 2 schwarze Punkte stehen ; die Makel ohne scharfe Ränder, ausgegos-

sen. Die Hfl. ebenfalls gelichtet, fast weiss, bei der typischen Form dunkelgrau."

There cannot be the slightest doubt, that both authors describe the same form,

the extreme pallid one wih pale yellowish-white ground colour, the forewings
without any markings save the dark central dot. This form is rather rare in

Holland. In order to avoid, however, a too great splittering up of the forms,

I propose to extend the name to the examples with pale yellow fore wings and
(or) with slight traces of the transverse lines. Taken in this ampler sense, the

typical form is the preponderant one in Holland.
-) Fore wings whitish yellow to pale yellow with dark central dot and two

distinct transverse lines.

3) Fore wings unicolorously clear yellow, only with the dark central dot.
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bruingeel met meer of minder duidelijke tekening. Culot, pi. 69, fig.

8. Gewoon.
5. f. limbata Spuler, I.e. Achterrandsveld der wis. (vanaf tweede

dwarslijn ) en achterrand der avis. verdonkerd ; van de niervlek
loopt schuin naar de binnenrand een donkere lijn. Nijmegen (Bo. );

Hatert, Overveen (Z. Mus.).
6. f. signata nov. Vvls. met scherpe tweede dwarslijn, avis. met

duidelijke dwarslijn^). Nunspeet (Vari).

7. f. oenipontana Hellweger, 1902, Verh. zool. -bot. Ges. Wien
52: 711 {brunnea Lbll., 1904, Gat. Lép. Belg.: 139). Vvls. grijs-

achtig wit, door bruingrijze bestuiving sterk verdonkerd, vooral naar
de achterrand. Bij extreme exx. (die nog niet uit Nederland bekend
zijn) zijn de wis. bijna eenkleurig donker „roodbruin". De geel-

achtige tint van de typische vorm ontbreekt geheel. (Lambil-
lion: ,,d'un gris brunâtre foncé", ongetwijfeld dus tot dezelfde

variatie-richting behorend). Seitz 3, Suppl., pi. 24 g, fig. 2. Don-
kergrijze tot bruingrijze, vrijwel ongetekende exx. komen nu en dan
bij ons voor: Oudetrijne (Bo.); Twello (Gold.); Nijmegen (Bo.,

Z. Mus.); Arnhem, Ankeveen, Roermond, Houthem (Z. Mus.);
Haarlem (Wiss.); Groenekan (L. Mus.).

Hypeninae.

Laspeyria Germar.

577. L. flexula Schiff. Verbreid door het gehele land in bos-

achtige streken (ook in de duinen), vrij gewoon. 1 gen., eerste

helft van Juni tot tweede helft van Aug. (13-6 tot 17-8).

V i n d p 1. Fr. : ,, Friesland" (Z. Mus.). Dr. : Paterswolde, Veen-
huizen, Wijster. Ov. : Denekamp, Borne, Albergen, Almelo, Hol-
ten, Elzen, Rijsen, Nijverdal, Diepenveen, Golmschate. Gdl. : Nij-

kerk. Putten, Ermelo, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (meestal ge-

woon), Millegën, Loenen, Velp, Rozendaal, Arnhem, Oosterbeek,
Wolfheze, Bennekom ; Zutfen, Laren, Lochem, Winterswijk, Aal-
ten, Varseveld, Doetinchem, Laag Keppel, Bijvank ; Huisen, Nij-

megen. Utr. : Leersum, Doorn, Maarn, Zeist, Soest, Baarn. N.H. :

Holl. Rading, Hilversum, 's-Graveland, Bussum, Naarden, Drie-

huis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Bentveld, Zandvoort. Z.H.:
Hillegom, Wassenaar, Delft. N.B. : Breda, Rijen, Hilvarenbeek,

Oisterwijk, Meiel. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Tegelen, Meerssen,
Eperheide.

V a r. De vlinder is vrij variabel in tint. De meest voorkomende
vorm is tamelijk hchtgrijs met paarse tint, langs de achterrand bruin-

achtig, de insnijding bij de wl.-punt rood afgezet.

1. f. obscura nov. Grondkleur der vvls. donker paarsachtig

grijs, ook de avis. verdonkerd-). Leuvenum, Nijmegen (Z. Mus) ;

Bennekom (Cet.); Zeist (Br.).

1) Fore wings with sharp second line, hind wings with distinct transverse line.

^) Ground colour of the fore wings dark purplish grey, the hind wings also

darkened.
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2. f. girsea nov. Grondkleur der wis. grijs (meestal vrij donker),

zonder roodachtige of paarsachtige tint^). Bijna overal onder de
soort.

3. f. impuncta nov. De beide zwarte punten in het midden van
de wis. ontbreken^ ) . Wassenaar en een trans, van Doetinchem
(L. Mus.).

4. f. signata nov. Vvls. met witachtige golflijnS). Winterswijk
(F.F.).

5. Dwergen. Wijster (Beijerinck).

Colobochyla Hb.

578. C. salicalis Hb. Alleen bekend uit Oost-Overijsel, Limburg
en het Oosten van Noord-Brabant. Hier tot nog toe steeds zeld-

zaam, maar stellig wel inheems, hoewel de Nederlandse vind-

plaatsen in het grensgebied van het areaal liggen.

In Denemarken voor het eerst aangetroffen op Fiünen in 1945.

Niet bekend uit Sleeswijk-Holstein ; bij Hamburg zeldzaam, enkele

vangsten ; van Bremen alleen enkele zeer oude vondsten bekend ;

bij Hannover zeldzaam ; zeer zeldzaam in Westfalen (Munster,

Hamm, Heddinghausen); in de Rijnprov. zeldzaam: Wijier (vlak

bij Berg en Dal, rups van Septr. tot Mei in rijshopen4) op de Teu-
felsberg, Bol dt), Oedt, Viersen, Crefeld, Trier. In België in het

Z.O. (Yernée, Claire Eau sous Buzenol, Virton), zeer zeldzaam.

In Groot Brittannië alleen in het Z. van Engeland, zeer lokaal en

zeldzaam. Niet in Ierland.

1 gen., half Mei tot eind Juni (tot nog toe 20-5 tot 21-6, maar ge-

gevens nog te gering om juiste vliegtijd vast te stellen) 5).

Vin dpi. Ov. : Lenselo, 1945 (Kleinjan). N.B.: Eindhoven,

1945 (Verhaak); Nunen, 1946 (Neijts); Deurne, 1937 en 1947, tel-

kens 3 exx. (Nies). Lbg. : Venlo, 1894 (eerste ex., vermeld in T.

v. E. 38 : LI en afgebeeld 40, pi. 12, fig. 4, ex. niet meer aanwe-

zig); Tegelen, 1934 (Stoffels); Stein, 1931 (Nat. Mbl. vol. 23, p.

70, 1934); Brunsum en Schinveld, 1932 (totaal 4 exx., Gielkens),

1942 (Pater Priems); Meerssen, 1932 (Rk.); Epen, 1911 (Z. Mus.)

en 1937 (Mus. Rd.).

') Ground colour of the forewings grey (mostly rather dark), without reddish

or purplish tint.

^) The two black points in the centre of the fore wings are absent.

3) Fore wings with whitish subterminal line.

*) Dit wijst er op, dat de rups deizelfde levenswijze schijnt te voeren als die

van Zandognatha. II r b a h n, (1939, Stett. Ent. Z. 100 : 649) gelukte het niet

rupsen uit het ei op te kweken met wilg, volgens de literatuur de enige voedsel-

plant.

5) In 1947 (warme, droge zomer na laat voorjaar) ving Nies 3 exx. op
30 Juli en 1 Aug., nadat de soort daarvoor niet gezien was. Het is dan ook
lang niet zeker, dat deze exx. tot een tweede gen. behoren, die pas uit Zuid-
Zwitserland en Zuid-Frankrijk vermeld wordt. Voor de eerste gen. geeft V o r-

brodt (1930, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 14: 315) in Tessin, het warmste deel

van Zwitserland, een vliegtijd aan van 3 j/2 maand !
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Epizeuxis Hb.

579. E. calvaria F. Slechts één vondst uit Nederland bekend.
Stellig geen inheemse soort. Waarschijnlijk was het ex. een zwer-
ver. Het schijnt, dat deze meer zuidelijke soort vooral in de Rijnprov.

in bijzonder gunstige jaren met lange tussenpozen naar het Noor-
den tracht door te dringen, zonder dat evenwel een blijvende vesti-

ging mogelijk blijkt. Aldus kan ook onze vangst verklaard worden.
Niet bekend uit Denemarken. Evenmin uit Sleeswijk-Holstein,

de omgeving van Hamburg en van Bremen ; van Hannover en
omgeving slechts 2 oude vondsten ; in Westfalen zeer zeldzaam, 3

vindplaatsen bekend (o.a. 2 exx. in 1895 bij Rietberg); in de Rijn-

prov. zeldzaam : Duisburg ; Crefeld ; Flingern, Hilden en Grafen-
berg bij Düsseldorf (,,in de laatste 60 jaar" ! V o s s, 1931, Int. Ent.

Z. 26: 262); Aken, 1 ex. in 1871 en .,niet zeldzaam" bij Alsdorf

in Aug. op smeeri) (Püngeler, p. 73); Trier. Niet bekend
uit België (ook niet uit Noord-Frankrijk !). Evenmin uit Groot-

Brittannië en Ierland.

De soort heeft 1 gen.; het ex. werd gevangen in Juli.

Vin dpi. N.B.: Cuyck, 1 $ 30-7-1886 (Z. Mus.).

Trisateles Tams.

580. T. emorüialis Schiff. Door bijna het gehele land in bos-

achtige streken (ook in de duinen) aangetroffen, maar niet gewoon.
2 generaties, de eerste van half Mei tot half Juli (18-5 tot 17-7), de
tweede (partieel!) van eind Juli tot eind Aug. (23-7 tot 26-8).

C o 1 d e w e y merkt op : ,,Mijn gegevens van de voorjaarsgen. lo-

pen vrij geregeld door tot 17 Juli. Mochten de exx. uit de derde
decade van Juli nog tot I behoren, wat mij ongeloofwaardig voor-
komt, dan omvat II alleen de Augustus-dieren."

V i n d p 1. Dr. : Assen. Ov. : Borne, Colmschate. Gdl. : Putten,

Nunspeet, Apeldoorn, Twello (bijna ieder jaar in enkele exx.),

Empe, Laag Soeren, Velp, Arnhem, Bennekom ; Aalten, Doetin-

chem, Bijvank ; Nijmegen. Utr. : Doorn, Zeist, Oud-Leusden,
Soestdijk. N.H. : Hilversum, Bussum. Z.H. : Hillegom, Wasse-
naar, Den Haag, Dordrecht. N.B. : Breda, Ginneken, Ulvenhout,

Hondsdonck, Hilvarenbeek. Lbg. : Mook, Plasmolen, Kerkrade.

Zanclognatha Lederer.

581. Z. tarsiplumalis Hb. Verbreid op zandgronden en in bos-

achtige streken, niet gewoon. 1 gen., begin Juli tot half Aug. (3-6

tot 12-8).

') Dit zal toch ongetwijfeld slechts in een bepaald jaar geweest zijn ! Stellig

is deze te algemene opgave het gevolg van het feit, dat de eminente Akense
lepidopteroloog niet meer zelf zijn werk persklaar heeft kunnen maken.
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(Bij een ab ovo kweek, die van een in 1897 bij de Plasmolen ge-
vangen 2 stamde, kwamen enkele vlinders reeds in September van
hetzelfde jaar uit, de rest in Juni en Juli 1898 ; zie T. v. E., vol.

40, p. 390. In natura is deze tweede gen. niet uit ons land bekend).
V i n d p 1. Gr. : Groningen. Ov. : Almelo. Gdl. : Putten, Apel-

doorn, Twello (1 ex.), Velp, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wa-
geningen, Bennekom, Ede ; Aalten, Berg en Dal, Beek bij Nijm.

Utr. : Rhenen, Utrecht. N.H. : Hilversum, Bussum, Naarden, Drie-

huis, Overveen, Bentveld. Z.H.: Hillegom, Wassenaar^). N.B.:
Helvoirt. Lbg. : Mook, Plasmolen, Tegelen, Houthem.

Var. De typische vorm (Sammlung Eur. Schm., Pyrales, fig.

125, 1796) heeft donker grijsbruine voorvls. Hiertoe behoren de
meeste exx.

1. f. bmniiesccns nov. Grondkleur der wis. bruin, zonder de
grijze tint van de typische vorm, daardoor lichter^). Zeldzaam.
Oosterbeek, Ede, Plasmolen (Z. Mus.); Wageningen (L. Mus.).

582. Z. tarsicrinalis Knoch. Verbreid in het O. en Z. in bos-

achtige streken, ook hier en daar in en aan de rand van het duin-

gebied. Zeldzaam, behalve waarschijnlijk in Zd. Limburg. 1 gen.,

begin Juni tot begin Aug. (5-6 tot 5-8).

V i n d p 1. Ov. : Hengelo, Almelo. Gdl. : Nijkerk, Twello, Laag
Soeren, Bennekom ; Vorden ; Berg en Dal, Beek bij Nijm., Nij-

megen, Hatert. Utr. : De Bilt. N.H. : Hilversum, Haarlem. Z.H. :

Oostvoorne. N.B. : Deurne. Lbg. : Posterholt, Kerkrade, Valken-

burg, Houthem, Geule, Gronsveld, Eperheide, Epen, Vaals.

Var. De typische vorm (1782, Beitr. zur Insektengesch. 2 : 75,

pi. IV, fig. 1) heeft lichtgrijze, donkerbruin bestoven wis. (,,alis

glabris utrinque cinereo-fuscescente", en p, 76 : „heil aschgrau und
überall braun bestäubt"). Hiertoe behoren de meeste exx.

1. f. diluta nov. Grondkleur der wis. lichter, meer geelgrijs, door

het ontbreken van de donkere bestuivingS). Epen, Vaals (Wiss.).

583. Z. tarsipennalis Tr. Door het gehele land verbreid op zand-

gronden en in bosachtige streken, ook hier en daar uit het lage land

bekend, op de zandgronden vaak gewoon. 2 gens., de eerste begin

Juni tot half Aug. (1-6 tot 11-8), de tweede half Aug. tot eerste

helft van Octr. ( 15-8 tot 1 1-10).

[Boldt merkt op (in litt.): ,, Rupsen in takkenbossen, maar al-

leen in die, welke uit takken en twijgen bestaan, die kort voor of

1) In T. V. E. 36: 220, deelt Snellen mee, dat de soort bij Rotterdam

voorkomt en daar ook ab ovo gekweekt werd, waarbij een partiële tweede gen.

optrad. Dit moet op een vergissing berusten. Alle exx. van Rotterdam, gevan-

gen of gekweekt, die in de colls. (L. Mus., Z. Mus., Kallenbach) aanwezig zijn,

behoren tot Z. tarsipennalis Tr.

2) Ground colour of the fore wings brown, without the grey tint of the typical

form, therefore paler.

[The typical form has dark grey-brown fore wings and is by far the com-

moner in Holland.]

3) Ground colour of the fore wings paler, more yellow-grey.
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gedurende de vliegtijd der $ ? afgehakt werden. Op takkenbos-
sen, die langer dan een jaar liggen, worden slechts bij hoge uit-

zondering eieren gelegd. Bijna alle soorten loofhout komen in aan-
merking."]

V i n d p 1. Fr. : Bolsward. Ov. : Almelo, Weldam, Deventer.
Gdl. : Putten, Apeldoorn, Twello (talrijk), Velp, Bennekom, Ede;
Zutfen, Lochem, Doetinchem, Bijvank, Lobith ; Berg en Dal, Nij-

megen, Hatert. Utr. : Doorn, Zeist, Soest, Groenekan, Nigtevecht.
N.H. : Hilversum, Laren, Bussum, Naarden, Amsterdam, Wijk
aan Zee, Overveen. Z.H. : Hillegom, Oegstgeest, Leiden, Zeven-
huizen, Rotterdam, Numansdorp, Dordrecht, Mehssant. Zl. : Mid-
delburg. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, 's-Hertogenbosch, Hilva-
renbeek. Deurne. Lbg. : Venlo, Tegelen, Houthem.

Var. Ook bij deze soort komen minstens twee duidelijk te onder-

scheiden kleurvormen voor. Treitschke (1835, Schmett. Eur.

10 (3) : 5) zegt van de typische vorm, dat deze donkerder (brui-

ner) is dan tarsicrinalis. Daardoor is deze de lichte vorm van
tarsipennalis met bruinachtige tot bruingrijze wis. Deze vorm is

duidelijk donkerder dan tarsicrinalis en is de gewoonste.

1. f. obscura nov. Grondkleur der wis. donker grijsbruini). Een
extreem ex. van Overveen (Btk.) is haast zwartbruin. Vrij ge-

woon en stellig overal onder ,de soort voorkomend.
2. f. delineata nov. Op de wis. ontbreken de eerste en tweede

dwarslijn^). Apeldoorn, Nijmegen, Venlo (Z. Mus.); Amsterdam
(F.F.).

3. f. bidentalis Heinemann, 1859, Schmett. Deutschlands : 609.

De golflijn op de bovenz. der avis. niet hoekig gebroken, maar
vloeiend gebogen^). Stelhg zeldzaam. Berg en Dal, Nijmegen, Ha-
tert (Bo.); Apeldoorn (de Vos); Leiden (34), Oegstgeest (44);

Breda (Z. Mus.).

584. Z. grisealis Schiff. Op alle zandgronden, ook in de duinen,

en in Zd. Limburg, gewoon. Buiten deze gebieden : Amsterdam
(1918, Wp.; 1934, v. d. M.). 2 gens., de eerste tweede helft van
Mei (20-5) tot midden of eind Juli, soms misschien begin Aug. ;

de tweede, die zich niet alle jaren vertoont, vooral in Aug. (in som-
mige jaren vermoedelijk reeds in de tweede helft van Juh), maar
tot eind Septr. waargenomen (30-9-'38). Tussen de beide genera-

ties ligt gewoonlijk een tijd van 3 of 4 weken (Coldewey in

litt.).

^) Ground colour of the fore wings dark grey-brown. [The type is the paler

form with brownish to browngrey fore wings and is the commoner one].
^) The inner and the outer line fail on the fore wings.
^) Von Heinemann describes bidentalis after 4 specimens from Bruns-

wick. The colour is "purer gray" than with tarsicrinalis and tarsipennalis, "with
feeble yellowish or reddish reflection", the subterminal line on the hindwings
not broken with a hook, but rounded. The latter character is no doubt the most
important and I therefore propose to restrict the name to all specimens showing
it, independent of ground colour. The form is rare in Holland.
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Var. De typische vorm (H ü b n e r, 1796, Samml. eur. Schmett.,

Pyralides, fig. 4) heeft grijsbruine wis. Hoofdvorm.
1. f. clara nov. Grondkleur der wis. lichter, meer geelbruin, ook

de avis. lichter idan bij de typische vormi). Wel overal onder de
soort voorkomend.

2. Dwergen. Oosterbeek, Doorn (Z. Mus.).

585. Z. cribrumalis Hb. Verbreid, op vochtige plaatsen (ook op
zandgronden, en daardoor eveneens in de duinen voorkomend),
lokaal, maar op de vindplaatsen soms niet ongewoon of zelfs talrijk.

1 gen., half Juni tot tweede helft van Aug. (20-6 tot 17-8).

V i n d p 1. Fr. : Wartena. Ov. : Borne, Volthe. Gdl. : Laren,

Bredevoort, Aalten, Babberich ; Nijmegen, Neerbosch, Malden,
Hatert. N.H. : 's-Graveland, Kortenhoef, Wijk aan Zee (Lycklama,

T. V. E. 55: XXXV: 's avonds bij honderden!), Haarlem, Over-
veen. Bentveld, Zandvoort, Heemstede, Vogelenzang. Z.H. : Was-
senaar, Zevenhuizen, Rotterdam, Delfshaven, Hoek van Holland,

Rockanje, Numansdorp (Duif er. Lev. Nat., vol. 16, p. 36, 1911 :

vond de rupsen Mei 1910 bij het uitkloppen van slootkanten), Dor-
drecht. N.B. : Breda, Nuenen, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Gen-
nep, Venlo, Roermond, Melick.

Var. 1. f. cribrumalis Hb., 1793, Vögel und Schmett., pi. 15.

Vvls. beenwit, met middenstip en twee rijen streepjes op de plaats

van de tweede dwarslijn en de golflijn, avis. met middenstip. Seitz,

pi. 72 e, fig. 6. Hoofdvorm.
2. f. nigrostriata Urbahn, 1939, Stett. Ent. Z. 100 : 653. Mid-

denstip door een zwarte streep verbonden met de buitenste lijn.

Dordrecht (2).

3. f. basilineata nov. Behalve de 2 rijen streepjes op de vvls. nog
een zigzaglijn aan de wortel (de eerste dwarslijn )2). Wartena, Ha-
tert (Bo. ); Zandvoort (Btk. ); Heemstede, Vogelenzang (Wiss.).

4. f. tangens nov. Als de vorige vorm, maar de tweede dwars-
lijn springt boven de binnenrand met een tand naar binnen en

raakt daardoor de onderste uitstekende punt van de zigzaglijn^),

Hatert (Bo., 1 ex.).

5. f. reducta nov. De rij streepjes op de plaats van de tweede

dwarslijn ontbreekt^). Hatert (Bo.); Haarlem (Cold.); Zandvoort

(Wp.).
6. f. obsoleta nov. Vvls. zonder middenstip, dwarslijnen zeer

flauwS). Hatert (Bo., 1 ex.).

1) Ground colour of the fore wings paler, more yellow-brown, the hind wings

also paler than with the typical form.

[The typical form has grey-brown fore wings.]

^) Besides the two rows of stripes on the fore wings there is also a zigzag

line at the base (the inner line).

^) As basilineata, but the outer line recedes above the inner margin with a
tooth and it thereby touches the undermost projecting point of the zigzag line.

^) The row of short stripes in the place of the outer line fails.

5) Fore wings without central spot, transverse lines obsolete.
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7. f. modestalis Boldt, 1928, Lep. Rundschau 2 : 6. Vvls. alleen

met middenstip, avis. ongetekend. Seitz, I.e., fig. 5. Hatert (Bo.);

Wijk aan Zee, Plasmolen (Z. Mus.); Zandvoort (Btk.); Was-
senaar (Wiss.); Dordrecht (Jch.).

8. f. grisescens nov. Grondkleur der vvls. niet beenwit, maar
donkerder grijsachtig; avis. eveneens verdonkerd, vooral langs de
achterrandi). Hatert (Bo.); Vogelenzang (Cold.); Plasmolen (5).

Paracolax Hb.

586. P. derivalis Hb. Verbreid door bijna het gehele land op
zandgronden en in bosachtige streken, vrij gewoon. 1 gen., half

Juni tot half Aug. (18-6 tot 11-8).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Dr. : Lheebroekerzand. Ov. : Denekamp,
Elzen, Rijsen, Bathmen, Ommen. Gdl. : Putten, Leuvenum, Millin-

gen, Hoenderlo, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Twello (vrij ge-

woon). De Steeg, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Ede,
Lunteren ; Boekhorst, Aalten, Doetinchem, Montferland, Bijvank;

Berg en Dal, Beek-Nijm., Nijmegen. Utr. : Amerongen, Doorn,
Soest. N.H. : Hilversum, 's-Graveland, Laren, Valkeveen, Bus-
sum ; Bergen, Velzen, Haarlem, Overveen, Zandvoort. Z.H. : Den
Haag, Loosduinen. N.B. : Bergen op Zoom, Ulvenhout, Breda,
Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Tegelen, Steyl, Venraai,
Roermond, Melick, Brunsum, Kerkrade, Eperheide.

Var. De typische vorm (Samml. Eur. Schm., Pyrales, fig. 19,

1796) heeft geelbruine zwak bestoven vvls. Deze lichtere vorm
is de hoofdvorm.

1. f. delicata Dannehl, 1925, Ent. Z. 39: 12. Grondkleur geel-

bruin, zonder donkere bestuiving, en daardoor lichter (geler) dan de
typische vorm ; dwarslijnen fijn, maar duidelijk afstekend. Putten,

Apeldoorn, Loosduinen (Z. Mus.).
2. f. suffusa nov. Grondkleur sterker donker bestoven, daardoor

meer vuilbruin, overigens normaal^). Veel minder dan de typische

vorm, maar wel op de meeste vindplaatsen aan te treffen.

3. f. latelineata nov. Dwarslijnen opvallend verbreed, overigens

normaal^). Oosterbeek (Z. Mus.); Bennekom (Cet.).

4. f. fangalis Dhl., I.e. Grondkleur donker, grijsbruinachtig, door
sterke donkere bestuiving ; dwarslijnen verbreed; op de vvls. voor

de achtterrand een rij donkere vlekken, die een donkere band
kunnen vormen. Een vrij zwak ex. van Putten (Z. Mus.).

5. f. signata nov. Golflijn duidelijk, donker afgezet*). Nunspeet
(Vari).

^) Ground colour of the forewings not bone-white, but darker, greyish ;

hindwings also darkened, especially along the hind margin.

2) Ground colour stronger suffused with dark, therefore more dirty-brown,

for the rest normal. [The typical form has a yellow-brown ground colour and
is paler.]

3) Transverse lines strikingly enlarged, for the rest normal.
*) Subterminal line clear, bordered with dark.
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6. f. obsoletia nov. Middencelvlek der wis. heel flauw, overigens

normaali). Bennekom (Cet.); Overveen (Z. Mus.).
7. f. unilineata nov. Op de wis. ontbreekt de eerste dwarslijn2).

Denekamp (Knf.); Apeldoorn (Z. Mus.); Eperheide (v. d. M.).
8. f. delineata nov. Dwarslijnen op voor- en avis. ontbrekenS).

Twello (Cold.).

Henninia Latreille.

587. H. barbalis Cl. Overal op de zandgronden en in bosach-

tige streken, gewoon. Buiten deze gebieden : Amsterdam, 1937

(Vàri).

1 gen., tweede helft van Mei tot begin Juli (23-5 tot 5-7).

Var. De vlinder is vrij variabel in de tint van de grondkleur

en de scherpte van de tekening. Als typisch worden de exx. met
lichtgrijze, geelachtig of bruinachtig getinte grondkleur beschouwd.
Zij vormen verreweg de meerderheid.

1. f. cinerea nov. Grondkleur der wis. zuiver lichtgrijs, zonder
geelachtige of bruinachtige tint^). Valkeveen (Z. Mus.); De
Bilt (Cold.).

2. f. pectitalis Hb., 1796, Samml. Eur. Schm., Pyrahdes, fig. 122.

Grondkleur der wis. donkergrijs tot donker bruingrijs. Niet gewoon,
maar stellig vrijwel overal onder de soort voorkomend (ook in de
duinen )

.

3. f. signata nov. Dwarslijnen opvallend scherp afstekend^).

Vogelenzang (Wiss.) ; Noordwijk (maar zonder middencelvlek!
Z. Mus.).

4. f. demaculata nov. De middencelvlek ontbreekt, overigens

normaale). Eefde, Wolfheze (L. Mus.); Noordwijk (Z. Mus.);
Ginneken (de Vos).

5. f. obsoleta nov. Alle tekening slechts zeer flauw zichtbaar'^' )

.

Reeds vermeld door De Gavere van Groningen in T. v. E., vol.

10, p. 210, met de woorden : ,, Quelques individus ont les ailes

antérieures d'un gris presque uniforme, sans aucune ligne bien

visible". Verdere vindplaatsen : Colmschate (Luckien) ; Renkum
(Z. Mus.).

6. f. approximata nov. De eerste en tweede dwarslijn staan dicht

bij elkaar^). Hilversum (v. d. M.).
7. Dwergen. Soest (Lpk.); De Bilt, Hilversum (L. Mus.).

') Central spot of the fore wings obsolete.

2) The inner line on the fore wings fails.

3) Transverse lines on fore and hind wings fail. [Is distinguished from f.

misera Dannehl by the presence of the central spot.]

*) Ground colour of the fore wings pure pale grey, without yellowish or

brownish tint.

5) Transverse lines sharply contrasting.

^) The central spot fails, for the rest normal.

^) All markings obsolete.

8) The inner and the outer line are close together.
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Bomolocha Hb.

588. B. crassalis F., 1787, Mant. Ins. 2 : 217 {[ontis Thunberg,
1788, Mus. Naturalium 6: 72, fig. 5). Verbreid in bosachtige
streken door het gehele Oosten en Zuiden van het land, op de
vindplaatsen vaak gewoon. 1 gen., eind Mei tot begin Aug. (27-5
tot 7-8).

V i n d p 1. Fr. : ,, Friesland", zonder nadere plaatsaanduiding
(Onze VI., p. 244). Ov. : De Lutte, Almelo, Nijverdal, Diepen-
veen. Gdl. : Putten, Ermelo, Leuvenum, Nunspeet, Apeldoorn,
Laag Soeren, Imbosch, Ellecom, Rhederoord, De Steeg, Velp,
Oosterbeek, Wolfheze, Renkum, Bennekom, Ede ; Eibergen, Aal-
ten, Montferland, Bijvank ; Berg en Dal, Ubbergen, Beek-Nijm.,
Nijmegen, Groesbeek. Utr. : Amerongen, Maarn, Oud-Leusden,
Soest. N.B. : Princenhage, Breda, Ginneken. Lbg. : Mook, Pias-

molen, Tegelen, Belfeld, Weert, Kerkrade, Bunde, Maastricht,

Aalbeek, Wittem, Mechelen, Eperheide, Epen.
Var. De vlinder is zeer variabel, doch bij nader onderzoek

blijkt dit gedeeltelijk daardoor veroorzaakt te worden, dat hij

sexueel dimorph is. De Uchte dieren zijn
i
? 9 , de donkere $ $ .

Verdere studie aan grote series zal echter moeten uitmaken, of

ook bij deze soort geen uitzonderingen op de regel voorkomen.
De beide donkere exx., afgebeeld in Svenska Fjärilar, pi. 32, fig.

12 a en 12 e, en die aangegeven zijn als ? $ , zijn $ $ , zoals

Nordström zo vriendelijk was mij mee te delen, nadat hij de
beide door L j u n g d a h 1 als model gebruikte exx. onderzocht
had.

1. f. crassalis F. {[otitis Thunberg). De grote costaalvlek der

wis. donkerbruin (,,alae anticae fuscae"!), binnenrand en achter-

rand grijsachig. Tot deze donkere vorm behoort de grote meerder-

heid der $ S . Als typische vorm van de
i
$ ? beschouw ik die,

waarbij de costaalvlek lichter bruin is, terwijl ook de binnenrand

en achterrand lichter grijs zijn dan bij de typische S vorm (ook de

avis. zijn lichter). Eveneens hoofdvorm der $'? (= ru[a Tutt,

1892, Br. Noct. 4 : 68 !) Typisch $ : South, pi. 35, fig. 8 ; Seitz, pi.

73 c, fig. 5 ; Svenska Fjärilar, I.e., fig. 12a ; typisch 9 : Keer, pi. 63,

fig. 7 ; Seitz, I.e., fig. 6 ; Svenska Fjärilar, I.e., fig. 12 b.

2. f. $ terriculalis Hb., 1811—1813, Samml. Eur. Schm., Py-
ralides, fig. 163. Nog donkerder dan de typische $ $ . De gehele

vvl. is eenkleurig zwartbruin op de geelachtige tweede dwarslijn

en de witte vlekjes aan de golf lijn na. Svenska Fjärilar, I.e., fig. 12 c.

Niet gewoon, maar stellig op de meeste vindplaatsen aan te tref-

fen. Apeldoorn, Ubbergen, Nijmegen, Maastricht, (Z.iMus.); Beek-
Nijm. (Br.); Bennekom (Cet.); Breda, Tegelen (L. Mus.); Soest

(Lpk.).

3. f. achatalis Hb., 1790, Beitr. Schmett. 2 (1) : 15, pi. II, fig. I.

Lichter dan de typische $ . $ . Binnenrand en achterrand der wis.
niet grijs, maar wit. Een prachtige vorm, die eveneens waarschijn-
lijk overal onder de soort, maar niet talrijk, voorkomt. South, fig. 9.
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Apeldoorn, Ellecom, Nijmegen, Breda, Mook (Z. Mus.); Bijvank
(Cold.); Almelo (v. d. M.).

Hypena Schrank.

589. H. proboscidalis L. Door het gehele land voorkomende,
vrijwel overal gewoon. Bekend van Texel en Schiermonnikoog. 2

gens., de eerste van begin Mei tot begin (soms tot half) Juli (10-5

tot 1-1, in 1931 to 17-7), de tweede van half Juli tot begin Octr.

(18-7 tot 6-10). In Twello eindigde gen. I in 10 opeenvolgende
jaren tussen 29-6 en 1~1 (1 maal 17-7) en begon gen. II in dezelfde

jaren tussen 26-7 en 10-8 (Coldewey, in litt.).

Var. 1. gen. vern. proboscidalis L. De over het algemeen grotere

voorjaarsgen.

2. gen. aest. parva Hannemann, 1917, Int. Ent. Z. Guben 10 :

122. Kleiner dan de eerste gen. In series van beide gens, naast

elkaar is de zomergen. duidelijk kleiner, er komen echter zowel
grotere zomer-, als kleinere voorjaarsexx. voor, zodat er geen
scherpe scheiding is.

Afgezien van het tenminste voor ons land tamelijk problemati-

sche verschil tussen de beide gens., is de vlinder vrij variabel.

Linné schrijft ( 1758, Syst. Nat., ed. X: 553): ,,alis cinereo-griseis:

strigis ferrugineis". In Fauna Svecica, ed. II : 350 (1761) geeft hij

de volgende uitvoeriger Descriptio : ,,Alae superiores griseae e

pallide cinereo, atomis ferrugineis : Fasciae tres, subferrugineae,

anticae obliteratae ; quarum primo exterius reciirva ; media trans-

versa ; postrema transversa aliquot punctis albidis obliteratis

punctata."

Het meest nabij deze beschrijving komt de donkerbruingrijze

vorm met 3 dwarslijnen op de wis., die ik daarom als de typische

beschouw. Soms bevinden zich, in overeenstemming met L i n n é's

Descriptio, sporen van witte vlekjes langs de golflijn, maar meest-

al ontbreken ze. Ook deze exx. reken ik echter tot de typische

vorm. South, pi. 35, fig. 10, soms echter nog grijzer, minder bruin.

Gewoon.
3. f. bilineata nov. Grondkleur bruingrijs, ,de golflijn ontbreekt^).

Putten (Z. Mus.); Lonneker (v. d. M.); Groenekan, Bergen op
Zoom (L. Mus.).

4. f. obsoleta nov. Grondkleur bruingrijs, alle dwarslijnen zeer

flauw2). Warnsveld (Z. Mus.); Lonneker (v. d. M.).

5. f. brunnea Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 64. Grondkleur der wis.

helder bruinachtig. Svenska Fjärilar, pi. 32, fig. 14. Gewoon.
6. f. brunnea-bilineata nov. Grondkleur der wis. helder bruin-

achtig, de golflijn ontbreekt^). Putten, Venlo (Z. Mus.); Utrecht

(L. Mus.); Rhoon (Mac G.).

7. f. purpurascens nov. Grondkleur der wis. lilabruin, tekening

normaal*). Bussum (6); Rotterdam (8).

^) Ground colour brown-grey, the sub terminal line fails.

2) Ground colour brown-grey, all transverse lines obsolete.

^) Ground colour of the fore wings clear brownish, the subterminal line fails.

*) Ground colour of the fore wings purplish brown, markings normal.
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8. f. infuscata Spuler, 1908, Schmett. Eur. 1 : 330. Grondkleur
der avis. even donker bruingrijs als die der wis. Voerendaal (Br.).

9. Dwergen. Kerkrade (Latiers).

590. H. rostralis L. In een groot deel van het land waargenomen,
het meest in bosachtige streken. Bekend van Texel en Schiermon-
nikoog.

Vliegtijd van eind Juli tot (na overwintering als imago) de
tweede helft van Juni (31-7 tot 18-6). V e r H u e 1 1 (Sepp, serie 2,

vol. 1, p. 20, 1858) schrijft, dat in Aug. en Septr. rupsen van een

tweede gen. te vinden zijn, die dan nog laat in de herfst de vlin-

ders leveren. Zo kwam nog 20 Sept. 1944 een ex. uit de pop
(Korringa) en 19 Octr. een ex. bij De Roo (zie Sepp).
Daar staat tegenover, dat Doets en Tolman in Aug. en Septr.

1945 in de omgeving van Hilversum en Soest geen enkele rups
vonden bij het uitkloppen van hop, wat zij op mijn verzoek ver-

scheiden malen herhaald hebben. De vlinder is op beide plaatsen

gewoon. Het schijnt dus, dat de tweede gen. niet regelmatig voor-
komt. Te constateren is dit alleen door te zoeken naar de herfst-

rupsen, daar de vhegtijden geen hiaten vertonen. Coldewey is

van mening (in litt.), dat tenminste in sommige jaren in de tweede
helft van Septr. en in Octr. een herfstgen. verschijnt, terwijl dan
tegelijkertijd ook nog exx. van de eerste gen. zouden rondvliegen.

Ik beveel dit probleem ter oplossing aan bij hen, die daartoe in de
gelegenheid zijni).

Var. Onafhankelijk van de verschillende tinten kunnen de vlin-'

ders in tw^ee groepen verdeeld worden, de eenkleurige en de bonte.
Bij de eerste zijn de wis. effen van tint en zijn de dwarslijnen óf
geheel verdwenen, óf slechts de tweede is zwak zichtbaar. Bij de
bonte exx. zijn beide dwarslijnen aanwezig, de tweede steekt scherp
af en is franjewaarts licht afgezet, terwijl de franjehelft der wis.
meestal lichter is dan het gedeelte wortelwaarts van de tweede
dwarslijn. In beide groepen komen exx. voor met licht afstekende
voorrand.

Valle (1927, Not. Entom. 7: 114) heeft deze beide groepen
op de sekse onderzocht en bevond, dat van ongeveer 70 Finse exx.

alle bonte dieren
, $ $ waren en alle eenkleurige $ $ . De soort

bleek hem dus sexueel dimorph te zijn. Ik heb ,dit resultaat getoetst

aan 308 Nederlandse exx., waarbij van alle dieren de sprieten en
het vleugelhaakje gecontroleerd werden, en stelde vast, dat de
door de Finse auteur gevonden regel ook voor onze exx. geldt,

doch dat uitzonderingen zeer zelden voorkomen. Ik vond tot

nog toe 1 bont ,ï en 4 eenkleurige $ $ (zie bij de vormen). In het

algemeen kunnen we dus zeggen, dat de factor ,,eenkleurig" en de
factor ,,bont" aan het geslacht gekoppeld zijn, maar uitzonderingen

zijn mogelijk. Een dankbaar genetisch probleem dus, dat grote

^) In L. Mus. is een $ van Nigtevecht, afkomstig uit de coll. -De Vries. Het
etiket van dit ex. vermeldt als datum: 24-4-1887, e.l. ! Als deze gegevens juist

zijn, vormen zij een puzzle te meer.



(551) NEDERLANDSEMACROLEPIDOPTERA. Hl

overeenstemming vertoont met het sexuele dimorphisme (en de
uitzonderingen daarop) bij Triphaena pronuba L. !

1. f. 5 ochrea Tutt, 1892, Br. Noct. 4 : 64. Vvls. okerkleurig of

grijsachtig okerkleurig, eenkleurig. Stellig zeer zeldzaam. Maas-
tricht (Rk.).

2. f. $ ochrea-variegata Tutt, I.e. Als 1, maar vvls. bont. Sepp,

serie 2, vol. 1, pi. IV, fig. 10 ; Seitz, pi. 73 h, fig. 5. Eveneens een

zeldzaamheid. Breda (trans., Z. Mus.).

3. f. $ unicoloT Tutt, I.e. Vvls. lichtgrijsachtig of licht bruingrijs,

eenkleurig. Seitz, fig. 3. Vrij zeldzaam, maar wel haast overal onder

de soort aan te treffen. Van deze vorm zag ik ook vier $ ? ! Nun-
speet (Mac G. ), Wassenaar, 2 exx. (Wiss.) en Epen (Vari).

4. f. $ varia nov. {rostralis Tutt nee L. ) Vvls. licht grijsachtig

of licht bruingrijs, bonti). Niet zeldzaam.

5. f. S vittatus Hw., 1809, Lep. Brit. : 367. Vvls. licht grijsachtig

tot licht bruingrijs, met brede lichte voorrand, eenkleurig. Niet

zeldzaam. Putten, Arnhem, Oosterbeek, Ubbergen, Loosdrecht (Z.

Mus.); Soest (Lpk. ); Hilversum (Caron); Utrecht, Bergen op
Zoom (L. Mus.); Wassenaar (Wiss.).

6. f. ? vittata'variegata nov. Als 5, maar vvls. bont^). Niet ge-

woon. Paterswolde (Wiss.); Apeldoorn (De Vos, Z. Mus.); Twel-
lo, Doetinchem (Cold.); Bennekom, Soest (Lpk); Holl. Rading
(Doets); Leiden (L. Mus.).

7. f. $ brunnea nov. Vvls. helder bruinachtig, zonder grijze

tint, eenkleurig^). Zeldzaam. Twello (Cold.); De Steeg, Breda
(L. Mus.); Nunspeet (Mac G.); Holl. Rading. 's-Graveland

(Doets) ; Bussum (Z. Mus.).

8. f. ? brunnea-variegata nov. Als 7, maar vvls. bont^). Svenska
Fjärilar, pi. 32, fig. 15a ; Keer, pi. 63, fig. 10. Niet zeldzaam.

Nunspeet (Mac G. ); Apeldoorn, Rhederoord, Oosterbeek, Breda,

Venlo (Z. Mus.); Lochem, Breda, Vught (L. Mus.); Hatert

(Wiss.); Holl. Rading (Doets); Hilversum (Caron).

9. f. $ palpalis F., 1787, Mant. Ins. 2: 217. Vvls. donker-
grijs tot donkerbruingrijs, soms zwartachtig, eenkleurig. Sepp, I.e.,

fig. 7; Seitz, I.e., fig. 4; South, pi. 35, fig. 11. Hoofdvorm van de

5 S in ons land !

10. f. $ rostralis L., 1758, Syst. Nat., ed. X : 533. Als 9, maar
vvls. bont. Sepp, fig 11 ; Seitz, fig. 1 ; South, fig. 12. Hoofdvorm
van de 9 9 in ons land, maar ook uiterst zeldzaam bij à& $ $

voorkomend ! Tot nog toe zag ik slechts 1 ex., Hilversum (Caron).
Het verschil in tint tussen de twee voorvl. helften is iets minder dan
het gewoonlijk bij de Î 2 is, doch het ex. kan in geen geval tot de

eenkleurige vorm gerekend worden.

11. f. $ spectans Dannehl, 1926, Ent. Z. 40: 399. Grondkleur
der vvls. als rostralis, eenkleurig, ronde vlek wit geringd, scherp

^) Fore wings light greyish or pale brown grey, mottled.

2) As vittatus Hw., but fore wings mottled.

3) Fore wings clear brownish, without grey tint, unicolorous.
*) As brunnea, but fore wings mottled.
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afstekend. Apeldoorn (de Vos, Kallenbach); Twello (Cold.);

Vught (L. Mus.).
12. f. S radiatalis Hb., 1796, Samml. Eur. Schm., Pyr., fig. 134.

Grondkleur der vvls. als bij palpalis, met brede lichte voorrand,

eenkleurig. Seitz, fig. 2 {,,radialis"). Zeldzaam. Almelo (v. d. M.);

Epe (Z. Mus.); Lunteren (Branger); Aerdenhout (L. Mus.);

Wassenaar (Wiss.).

13. f. 9 radiatalis-variegafa nov. Als 12, maar vvls. bonti).

Sepp, I.e., fig. 9. Minder zeldzaam. Wijster, Groenekan, Loos-

duinen (L. Mus.); Almelo (v. d. M.); Hengelo (Btk.); Deventer
(Cold.); Lunteren (Branger); Boekhorst, Arnhem, Breda (Z.

Mus.); Wassenaar (Wiss.).

Terato 1. ex. De beide linker vleugels die van een dwerg ex.,

de beide rechter vleugels normaal. Holl. Rading (Doets).

Observations. Tutt's definition of typical rostralis : ,,Pale

greyish, with distinct markings" (1892, Br. Noct. 4: 64) is not

correct. It is true, that Linné first wrote : ,,alis subgriseis", but

in the ampler Fauna Svecica, ed. 2 : 350 (1761) he gave the fol-

lowing Descriptio : ,,Alae superiores obscure grisescentes, posterius

minus saturate : in area anteriore obscuriore aliquot puncta albida

fuscaque prominentia...". From this description it is clear, that

the typical form is the one with dark greyish-brown to blackish-

brown forewings, the basal part darker than the exterior part,

by far the commonest form of the female (
= f. variegata Tutt,

which falls as a synonym).
This is excellently confirmed by L i n n é's citation of Roe-

s e 1 : ,,L phal. 4 t. 6". Fig. 4 of plate 6 is a blackish-brown $ (fig.

5 a S OÎ radiatalis Hb.). Warren's synonymy in Seitz 3 : 435,

1913, is correct.

2. The forms of rostralis can be divided into two groups. The first

has unicolorous forewings, the inner Une absent, the outer line

either absent or feebly marked. The second is the mottled one :

transverse lines clearly visible, the outer line edged with pale, outer

half of the fore wing nearly always paler than the basal part.

Valle (1927, Not. Entom. 7: 114) found that of a series of

about 70 Finnish examples all unicolorous ones were S $ and all

mottled ones $ ? . I have examined a large series of Dutch spec-
imens in order to investigate, if this rule also holds good for

our populations. As a result I can fully confirm the conclusion
arrived at by Valle. I must add, however, that exceptions
occur, but they are extremely rare. Among the 308 specimens
examined I only found 5 ! It is, therefore, clear that the factors for

"unicolorous" and "mottled" are very probably partially sex-
controlled, so that only in very rare cases one sex is able to produce
the form of the other. This resembles the rule I found for the colour

^) As radiatalis, but fore wings mottled.
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forms (of the fore wings) of Triphaena pronuba L. (see Zeitschr.

Wiener Ent. Ges. 28: 10, 1943).

I do not know, if a 11 forms can be reproduced by both sexes,

but as the possibility exists, it is necessary to have a name for

every male form and for every corresponding female form.

Further investigations will perhaps show that some of them are

superfluous.

I met with some cases in literature which seem to contradict the

rule. Culot writes (1913, Noct. et Géom. 2: 226): ,,Les deux
sexes sont semblables" and figures (pi. 80, fig. 15) a mottled ex.

from Boulogne-sur-Seine, of which he says it is a S . V e r H u e 1 1,

who gave some excellent figures in Sepp, second series, 1, pi. IX
(1858), represents a unicolorous palpalis (fig. 7), of which he

says it is a
i
? , and a mottled rostralis (fig. 11), which should be a

S . And D a n n e h 1 writes in his original description of f. spectans,

that he had one $ from Sigmundskron and two ? 2 from the

Cibin Mts. (Carpathians). I observed, however, that it is often

impossible to determine the sex of rostralis when only examining
the dried abdomen. Lepidopterists like Snellen and Heylaerts
were even mistaken sometimes as could be seen by looking at their

labels ! Culot was of course wrong, but I am convinced that this

was also the case with Ver H u e 1 1 and probably with D a n -

n e h 1. The sex of rostralis is only to be made out with certainty

by examining the antennae or the frenulum, which is easily done
with a binocular. I have done so with all Dutch examples checked
by me.

I append a table of all the forms of rostralis known from Hol-
land which shows how they were divided between the two sexes

with the specimens checked and which at the same time gives an
excellent idea of the rate at which the different forms occur in our

country.

Name of the form
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In Denemarken niet aangetroffen. In Sleeswijk-Holstein in Oost-
Holstein, bij Rendsburg en Flensburg ; bij Hamburg zeldzaam ;

niet bekend van Bremen ; bij Hannover 2 exx. in 1926, sinds 1933

talrijk ; nog niet bekend uit Westfalen ; in de Rijnprov. alleen

nog bij Aken (1 $ 1871 op smeer, 1 $ 18-9-1915 op licht). In

België zeldzaam, lokaal : in de Kempen, bij Maredsous-sous-
Denée, Hal en Marcinelle. In Groot-Brittannië verbreid in de zui-

delijke helft van Engeland, plaatselijk in het midden, in het zuiden
van Wales. Niet bekend uit Ierland.

2 gens. De meeste rupsen overwinteren volwassen, doch enkele

verpoppen reeds in de herfst en leveren een partiële tweede gen.

(zie Urbahn, 1932, Stett. Ent. Z. 93: 305). De eerste gen. in

Juli (3-7 tot 26-7), de tweede in Septr. (tot nog toe slechts 2 vang-
sten van 5 en 14-9 bekend).

Vindpl. Gdl.: Apeldoorn, 5-9-'91 (T. v. E. 41: 88);Ooster-
beek (3-7 in L. Mus., 10 exx. van 5-7 tot 26-7-1886 in Z. Mus.);
Winterswijk (T. v. E. 33 : 177). Lbg. : Geulem, 15-7-1930, 21-7 en
24-7-1931 (Btk.), 24-7-1936 (Rk.), 14-9-1947 (Btk.).

Var. De typische vorm (Hübner, 1800 —1809, Samml. Eur.
Schm., Pyralides, fig. 151) heeft geelbruine wis. met 2 scherpe
dwarslijnen. Hoofdvorm.

1. f. obsoleta nov. Dwarslijnen zeer flauwi). Oosterbeek, 1 ex.

(Z. Mus.).

592. S. costaestrigalis Stephens. Verbreid over bijna het gehele

land op vochtige plaatsen, maar meestal niet gewoon. 2 gens., de
eerste eind Mei tot begin Juli (30-5 tot 9-7), de tweede begin

Aug. tot begin Nov. (2-8 tot 1-11 [-1925, een ex. van Melick in

coll.-F r a n s e n] ).

Vindpl. Fr. : Lekkum. Dr.: Wijster. Ov.: Volthe. Gdl.: Apel-
doorn, Twello (tamelijk weinig), Velp, Arnhem, Bennekom ;

Warnsveld, Lochem, Kruisberg, Montferland, Bijvank, Lobith ;

Hatert, Wamel. Utr. : Loosdrecht. N.H. : Holl. Rading, Hilversum,
Bussum, Ankeveen, Amsterdam. Z.H. : Roelof Arendsveen. N.B. :

Breda. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Melick, Roermond, Meerssen,
Maastricht.

Var. 1. f. costaestrigalis Stephens, 1834, Haust. 4: 21. Vvls.

grijsachtig bruin met een donkere enigszins driehoekige wit afge-

zette vlek aan de voorrand bij de vleugelpunt. South, pi. 36, fig. 6 ;

Seitz, pi. 73 1, fig. 4 ; T. v. E., vol. 33, pi. 7, fig. 1. Vermoedelijk de
meest voorkomende vorm.

2. f. monotona nov. Vvls. eenkleurig, bruinachtig, zonder don-
kere costaalvlek, de 2 dwarslijnen duidelijk, meestal geelbruin af-

gezet2). Haast even gewoon als de typische vorm.
3. f. unicolor nov. Vvls. eenkleurig bruinachtig zonder dwars-

^) Transverse lines obsolete.

-) Fore wings unicolorously brownish, without dark costal spot, the 2 trans-

verse lines distinct, as a rule bordered by yellow-brown.
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lijneni). Apeldoorn (de Vos); Arnhem, Lochern (Z. Mus.); Kor-
tenhoef (Doets); Breda (4).

Tholomiges Lcderer.

593. T. turfosalis Wocke. Zeer lokaal, meest in een enkel ex.

aangetroffen, slechts van een paar vindplaatsen in aantal bekend.
Stellig echter meer in ons land te vinden.

In Denemarken plaatselijk in Jutland en op de eilanden. In
Sleeswijk-Holstein in Oost-Holstein, bij Flensburg ; bij Hamburg
jaren geleden in het Eppendorfer Moor ; niet bij Bremen ; bij

Hannover talrijk in de veenmoerassen ; niet in Westfalen ; in de
Rijnprov. 1 9 in 1916 bij Aken. Niet bekend uit België. In Groot-
Brittannië door een groot deel van Engeland in met heide be-

groeide venen (wel het voornaamste biotoop van de soort!), zeer

lokaal in Schotland. In Ierland talrijk in de venen bij Kerry en
ongetwijfeld op vele andere plaatsen (Barrett, 1900, Br. Lep.

6: 309).

Vliegtijd tweede helft van Mei tot eind Aug. (23-5 tot 21-8).

Mogelijk treedt een partiële tweede gen. op, maar zekerheid be-

staat hierover niet. In 1946 ving Doets de soort op 25 Mei, 23

en 25 Juni, 1 en 24 Juli, telkens 1 ex., daarna weer 4 gave op
3 Aug. Een duidelijke grens vind ik in elk geval niet, zodat ook een

ongelijke ontwikkeling van de eerste stadia mogelijk is.

Vin dpi. Fr.: Kuikhorne (De Vlinders 1: 496; in Z. Mus.
2 exx. met etiket ,, Friesland" zonder verdere gegevens). N.H. :

Kortenhoef, 9 exx. in 1946, veel in 1947 (Doets); Amsterdam (De
Vlinders, I.e.); Overveen, 27-8-1926 (Btk.). N.B.: Breda, 12-8-

1881 tegen de avond tussen Calluna vulgaris Hull (T. v. E. 26:

CL), in L. Mus. een ex. van 1889; Rijen, 3-8-1884 (L. Mus.).

Lbg. : Plasmolen, Ottersum. Het uitgestrekte veen aan de voet van
de Sint Jansberg is met de Kortenhoefse plassen tot nog toe de

belangrijkste vindplaats van turfosalis gebleken. In Z. Mus. zijn

20 exx. van dit gebied van 1886, 1912, 1920, '22, '29 en '31. In

Tijdschr. V. Ent. 56 : XVII, deelt S c h u ij t mee, dat de vlinders in

1912 's avonds ,, herhaaldelijk " om de lantaarn fladderden.

Var. 1. f. turfosalis Wocke, 1850, Breslauer Ent. Z., pi. 5,

fig. 17, $ en $ (geen tekst). De eerste gekleurde afbeelding is

die van Herrich-Sch äffer, 1852, Syst. Bearb. 2, fig. 620,

met licht bruingrijze voorvls. Dwarslijnen duidelijk, evenals in de

figuren van Wo c k e. Deze typische vorm met licht bruingrijze

tot witgrijze wis. is de hoofdvorm.
2. f. bicolor nov. Wortelhelft der wis. donker, franjehelft licht^).

(Voet van) St. Jansberg, 1 ex. (Z. Mus.).
3. f. obscura nov. Vvls. eenkleurig donkergrijs met de normale

dwarslijnen^). (Voet van) St. Jansberg, 2 exx. (Z. Mus.).

^) Fore wings unicolorously brownish without transverse lines. [At any rate

distinguished from the Tyrolese subsp. lugubralis Dannehl by its normal ha-
bitus.]

^) Basal half of the fore wings dark, outer half pale.

3) Fore wings unicolorously dark grey with the normal transverse lines.
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Geometridae.

(556)

Hiermee zijn we bij de laatste familie der ..Macrolepidoptera",

die nog ter behandeling overblijft, aangekomen. Het spreekt wel
van zelf, dat als basis de bewerking der Spanners van Louis Beet-

hoven Pr out in het vierde deel van Seitz (1912 —1915) is ge-

nomen en dat het Supplement daarop (tot en met de Larentii-
nae geschreven door P r o u t, 1934 —1939, vanaf de Geome-
tri n a e door de bekende Zwitserse Geometridenspecialist Dr
Eugen Weh r 1 i, 1939—1941 ; het slot moet nog volgen) geregeld

geraadpleegd is. De Sterrhinae zijn echter geheel volgens de
monografie van Dr J, Sterneck gerangschikt (1940 —1941,

Versuch einer Darstellung der systematischen Beziehungen bei den
palaearktischen Sterrhinae, Zeitschr. Wiener Ent. Ver. 25 : 6 en
volgende, 26 : 17 en volgende).

Over de systematiek van de familie is stellig nog niet het laatste

woord gesproken. P r o u t heeft oorspronkelijk zoveel mogelijk de
rangschikking van de Catalog van Staudinger-Rebel
(1901) gevolgd. Bij de samenstelling van dit werk was de studie

van het copulatie-apparaat echter nog maar nauwelijks begonnen.
En van welk een ingrijpende betekenis deze kan zijn, blijkt wel uit

het door We h r 1 i bewerkte gedeelte. We zullen er dan ook op
voorbereid moeten zijn, dat bij voortgezette bestudering van de fa-

milie nog menige verandering noodzakelijk zal blijken. Daar zijn

trouwens reeds verschillende aanwijzingen voor. Zo wijst P r o u t

er op (1914, I.e. : 158), dat Ortholitha zeer nauw verwant is aan
Cidaria, een verzamelgenus, dat tegenwoordig algemeen in talrijke

afzonderlijke geslachten gesplitst wordt. Ook Heydemann
heeft enkele waardevolle opmerkingen over de systematiek der fa-

milie gemaakt (1936, D. ent. Z. Iris 50 : 30).
De variabiliteit der Geometriden is minstens even interessant

als die der Agrotiden. Ook hier treffen we enige telkens terug-

kerende (en vrijwel zeker erfelijke) afwijkingen van het normale

Fig. 28. 1. approximata-type ; 2. tangens-type ; 3. cotangens-type ; 4. margaritafa-

tvoe ; 5. olanicolor-tyve.type ; 5. planicolor-type
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type aan. Voor zover dergelijke vormen nog niet benoemd zijn zul-

len hiervoor steeds de volgende namen en diagnosen gelden :

1. f. approximata. De beide dwarslijnen, die het middenveld der
vvls. begrenzen, staan opvallend dicht bij elkaar.

2. f. tangens. De beide dwarslijnen, die het middenveld der vvls.

begrenzen, raken elkaar onder het midden en lopen dan weer uit

elkaar.

3. f. cotangens. De beide dwarslijnen, die het middenveld der
vvls. begrenzen, raken elkaar onder het midden en blijven dan ver-
enigd.

4. f. margaritata. De beide dwarslijnen, die het middenveld be-
grenzen, raken elkaar op meer dan één plaats (margarita = parel).

5. f. planicolor. Het middenveld der voorvls., dat normaal lichter

is begrensd door 2 donkere lijnen, is eenkleurig donker van tint.

6. f. impuncta. De middenstip der voorvls. ontbreekt^).

In de oudere collecties en ook bij vele beginners is de familie

maar heel matig vertegenwoordigd. De oorzaak hiervan is, dat
lichtvangst eigenlijk de enige goede methode is om Spanners te

verzamelen. Moge de hier volgende behandeling der dikwijls zo
sierlijke en prachtig getekende vlinders er toe bijdragen, dat velen
zich tot de studie van deze groep aangetrokken zullen voelen.

Archicarinae.

Archiearis Hb.2)

594. A. parthenias L. Op zandgrond door bijna het gehele land,

op de vindplaatsen meest gewoon. 1 gen., begin Maart tot in de
tweede helft van Mei (6-3 tot 23-5), hoofdvliegtijd eind Maart,
begin April.

V i n d p 1. Fr.: „Friesland", zonder nadere vindpl. (Z. Mus.).
Gr.: Appelbergen. Dr.: Noordlaren, Hooghalen, Wijster, Lee, Dol-
dersum, Havelte. Ov.: Hengelo, Colmschate. Gdl.: Putten, Ermelo,
Leuvenum, Asselt, Apeldoorn, Nunspeet, Epe, Otterlo, Laag Soeren,

^) For some recurrant forms in this family the following names will be used
(see fig. 27). For the diagnosis will always be referred to this page.

1. f. approximata. The two transverse lines which border the central area of

the fore wings, are close together.

2. f. tangens. The two transverse lines which border the central area of the

fore wings, touch each other below the middle and then separate again.

3. f. cotangens. The two transverse lines which border the central area of the

fore wings, touch each other below the middle and then remain united.

4. f. margaritata. The two transverse lines which border the central area of

the fore wings, touch each other on more than one spot.

5. f. planicolor. The central area of the fore wings, which is normally paler

and bordered by 2 darker lines, is of a unicolorously dark tint.

6. f. impuncta. The central spot of the fore wings is absent.

^) De genusnaam Brephos O. (1816) moet helaas vervallen, daar deze ge-

preoccupeerd is door Brephos Hb., 1813, Samml. exot. Schmetterl. 1, pi. 198,

waar Brephos (dubium) julia Hb. afgebeeld is, een exotische soort, die in geen
enkel oppicht verwant is aan de soorten, waarvoor enkele jaren later dezelfde

genusnaam zou worden gebruikt.
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Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen, Bennekom,
Ede, Lunteren ; Ruurlo, Aalten, Laag Keppel ; Didam, Bijvank ;

Nijmegen. Utr.: Amerongen, Doorny Zeist, De Bilt, Bilthoven, Groe-
nekan, Maartensdijk, de Pan, Amersfoort, Soest. N.H.: Hilversum,

Bussum, Amsterdam (1919, Piet; zwerver), IJmuiden, Velzen, Drie-

huis, Santpoort, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Wassenaar, Mei-
endel, Den Haag. N.B. : Breda, 's-Hertogenbosch, Deurne. Lbg. :

Plasmolen, Venlo, Belfeld, Tegelen, Roermond, Linne, Kerkrade,

Rolduc, Meerssen, Rothem, Maastricht, Nyswiller, Vaals.

Var. De soort is sexueel dimorph. De
; 2 2 hebben veel bon-

tere (meer witachtig gevlekte) wis. dan de ; ,ï $ , hoewel een enkele

maal wel eens een 2 voorkomt met de meer eenkleurige wis. van
het S 1).

1. f. unicolor Heinrich, 1916, Deutsche ent. Zeitschr. : 524. Vvls.

zonder spoor van witachtige tekening, behalve in de gevlekte franje,

grondkleur overigens normaal. Hengelo (Btk. ); Putten, Driebuis

(Z. Mus.); Oosterbeek (v. d. Pol); Bijvank (Sch.); Amersfoort
(Langeveld); Soest (Br.); Hilversum (Doets); Bussum (F.F.).

2. f. variegata nov. Grondkleur der vvls. veel lichter bruin en

sterk wit gevlekt. Extreem lichte 2 vorm^). Arnhem, Plasmolen (Z.

Mus.) ; Apeldoorn (Wiss.) ; Velp (v. d. Bergh) ; Wolfheze (8) ;

Ruurlo (Sch.) ; Bilthoven (Br.) ; Hilversum (Doets).

3. f. contrasta nov. Wortelhelft der vvls. eenkleurig zwart, een
grote, witachtige, scherp afstekende vlek voor de kleine niervlek,

franjehelft der vvls. eenkleurig donker bruingrijs^). Apeldoorn
(Wiss.).

4. f. luteata de Hennin, 1910, Rev. Mens. Soc. Ent. Nam. : 67.

Grondkleur der avis. geel. Een prachtig ex. van Santpoort, 1939
(v. d. Vaart).

5. f. intermedia nov. Grondkleur der achtervls. oranjegeel).
Arnhem (Z. Mus.) ; Hilversum (Lg.) ; Vogelenzang (Wiss.).

6. f. muliercula Stephan, 1923, Int. ent. Zeitschr. Guben 17 : 85.

De zwarte middenstip der avis. geheel losstaand van de zwarte
wortelbestuiving. Apeldoorn (6), Wageningen, Bilthoven (L.

Mus.) ; Putten, Arnhem (Z. Mus.) ; Velp (v. d. Bergh) ; Gorsel
(Gold.) ; Doorn (Lpk.) ; Amerongen (Btk.) ; Hilversum (Doets) ;

Bussum (v. d. Weij) ; Meerssen (Rk.).

7. f. fasciata nov. De zwarte middenstip der avis. niet alleen

met de wortelbestuiving, maar ook met de voorand verbonden.

^) Waarschijnlijk is f. dilutior Heinrich, 1916, Deutsche ent. Zeitschr. : 524 :

, .Kleiner als die typische Form, die weissen Zeichnungscharaktere der VfL stark

vermindert," en n.z. bij Berlijn, niets anders dan de normale ^ vorm.
~) Ground colour of the fore wings of a much paler brown and strongly

spotted with white. Extreme pale Ç form.

3) Basal half of the forewings unicolorously black, a large whitish and sharply

contrasting spot before the small reniform stigma, outer half of the forewings

unicolorously dark brown-grey.
•*) Ground colour of the hind wings orange-yellow. [It is very doubtful if this

form has genetically anything to do with luteata.]
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zodat een doorlopende band ontstaati). Vrij ^gewoon, bijna overal

onder de soort voorkomend.

Oenochrominae.

Alsophila Hb.

595. A. aescularia Schiff. Gewoon door vrijwel het gehele land,

vooral in bosachtige streken. 1 gen., half Februari tot eind April

(13-2 tot 25-4), hoofdvhegtijd half Maart tot begin April.

Var. 1. f. albina Lucas, 1912, Cat. Lép. Ouest de la France:
191. Grondkleur der vleugels witachtig. De donkere bestuiving

ontbreekt vrijwel geheel, de dwarslijnen zijn duidelijk zichtbaar.

Twello (Gold.) ; Velp (de Roo v. Westmaas) ; Arnhem (19, Z.
Mus.) ; Bennekom (v. d. Pol).

2. f. brunnea Hannemann, 1917, Int. entom. Zeitschr. Guben 11 :

57 (afb. : 1917, Suppl. entom. 6, fig. 21). Grondkleur der wis.
zwartachtig bruin, de 2 dwarslijnen licht afstekend. Colmschate
(Lukkien) ; Bennekom, Wolfheze (v. d. Pol) ; Bijvank (tr., Sch.) ;

Wassenaar (Wiss.) ; Den Haag (Btk. ).

3. f. astrigaria Rebel, 1913, Verh. zool. -bot. Ges. Wien 53 : (53).

Dwarslijnen der wis. geheel ontbrekend. Arnhem, Nijmegen (Z.

Mus.).
4. f. fasciata nov. Vvls. met donker afstekende middenband2).

Paterswolde (Nat. Mus. Groningen); Bennekom (v. d. Pol); Bij-

vank (Sch.); Middelie (De Boer); Amsterdam (Botzen); Uden-
hout (L. Wag.).

5. f. tangens nov. Zie p. (557). Den Haag (Btk.).

6. Dwerg. Middelie (De Boer).

Terato 1. ex. Linker vleugels veel te klein. Bennekom (v. d.

Pol).

596. A. accraria Schiff.^). Verbreid in een groot deel van het

land, in hoofdzaak in bosachtige streken op zandgronden, minder
gewoon dan de vorige soort.

1 gen., begin Octr. tot half Dec. (5-10 tot 17-12), bij uitzonde-

ring pas in de nawinter : 6-2-1900, Kollum, en 25-2-1873, e.l.. Oos-
terbeek (beide in coll.-Z. Mus.). Hoofdvhegtijd November.

V i n d p 1. Fr. : Kollum. Dr. : Paterswolde. Ov. : Borne, Almelo,
Colmschate, Diepenveen. Gdl. : Putten, Leuvenum, Apeldoorn,
Twello (weinig), Empe, Laag Soeren, Dieren, Arnhem, Ooster-
beek, Renkum, Wageningen, Bennekom, Ede ; Vorden, Aalten, Bij-

vank ; Nijmegen. Utr. : Rhenen, Doorn, Huis ter Heide, De Bilt,

Soesterberg, Soest. N.H. : Hilversum, 's-Graveland, Blaricum, Bus-
sum, Overveen. Z.H. : Rotterdam (Bst. 2 : 180), Dordrecht. N.B. :

^) The black central spot of the hind wings is not only connected with the

basal suffusion, but also with the costa, so that a continuous band results.

^) Fore wings with darker contrasting central band.

^) Geometra aceraria Schiff., 1775, is not a homonym of Phalaena aceraria

Hufn., 1767 {— Ph. G. atomaria L., 1758). Pro ut (1912, Seitz 4:3) is wrong
in this case.
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Bergen op Zoom, Breda, Oudenbosch, Tilburg. Lbg. : Venlo, Roer-

mond, Linne.

Var. 1. f. obscura nov. Vvls. donkerbruin, dwarslijnen heel

flauwi). Paterswolde (Wiss.).

2. f. obsoleta nov. Dwarslijnen nauwelijks zichtbaar, grondkleur

normaal^). Aalten (Sch.); Velp (de Roo v. Westmaas).

Aplasta Hb.

597. A. ononaria Fuessly. Uiterst zeldzame immigrant, tot nog
toe slechts eens in ons land aangetroffen.

Niet bekend uit Denemarken. In het aangrenzende gebied van
Duitsland alleen enkele malen in de Rijnprov. opgemerkt : Keulen,

Neuss, Bonn en Wied-Selters (rechter Rijnoever, schuin onder
Bonn). In België bekend van Ostende, Torgny en Virton. In Enge-
land uitsluitend bekend van de Zuidkust. Van 1869 tot 1934 wer-
den hier ruim een tiental exx. gevangen, de meeste bij Folkestone,

een enkel in het New Forest en bij Romney Marsh. In 1937 werd
de vhnder in aantal bij Folkestone opgemerkt en heeft zich daar

toen kunnen handhaven, zeker nog tot in 1945. Mededelingen hier-

over zijn o.a. te vinden in Entomologist 71 : 145, 1938, en volgende
jaargangen. In 1947 werd een ex. gevangen in het Tilgate Forest

(Sussex).

Het Nederlandse ex. stamde uit September.
Utr. : Soest, 7-9-1934, 1 ex. (Tolman leg., in coll-Lpk.).

Odezia Bsd.

598. O. atrata L. Alleen aangetroffen in het Zuiden van Lim-
burg en daar misschien inheems. De vlinder heeft nl. niet zelden

uiterst kleine vlieggebieden van slechts enkele vierkante meters

groot, waar hij in aantal te vinden is, terwijl hij daar buiten niet

voorkomt, zodat het ontdekken daarvan van het toeval afhangt

(zie Groth, 1938, Entom. Zeitschr. 52: 36).

In Denemarken verbreid op de eilanden en in Jutland. In Slees-

wijk-Holstein zeer lokaal in het N. en Z.O., plaatselijk (Flensburg)

zeer talrijk. Niet met zekerheid bekend van Hamburg. Van Bremen
alleen vermeld door Rehberg (1879), zeer waarschijnlijk een

vergissing (Warn ecke in litt.). Niet bekend van Hannover. In

Westfalen alleen in het bergland. In de Rijnprov. zeldzaam bij

Burtscheid op sommige bosweiden, talrijk bij Stollberg en op het

Hohe Venn (P ü n g e 1 e r, p. 78), en nog enkele andere vindplaat-

sen (in totaal 7). In België in de Ardennen en op Jura (het Zuiden
van Luxemburg), plaatselijk talrijk. Verbreid over Groot-Brittannië,

maar zeer lokaal. In Ierland zeer zeldzaam. De Nederlandse vind-

plaatsen zijn de uiterste voorposten van het vheggebied gevormd
door Ardennen en Hohe Venn.

^) Fore wings dark brown, transverse lines very faint.

2) Transverse lines obsolete, ground colour normal.
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De vlinder vliegt in Juni en Juli in de zonneschijn. Voor zover

bekend stammen onze exx. uit begin Juli.

Vin dpi. Lbg. : Rolduc, 1904 (Latiers); Piet Haan bij Vaals,

2 Juli 1903 (Jeswiet, 1904, Lev. Nat. 9 : 85).

[T e r H a a r schrijft hierover (1904, Tijdschr. v. Ent. 47 : XV):
,,Deze soort was in de eerste helft van Juli te Piet Haan bij Vaals
in de weilanden zeer algemeen en is aldaar overdag vhegende ge-

vangen door de heer J. Jeswiet te Haarlem". Deze schreef zelf in

Lev. Nat., I.e. : ,, Maria ving nog een paar exemplaren van een klein

zwart vlindertje, reeds op de vorige wei door mij buitgemaakt...

Exemplaren van deze vlinder zijn aanwezig in de collecties van de
heren M. Stakman, M. Pick en J. D. Jeswiet te Haarlem". Van al

deze exx. is er slechts 1 over, aanwezig in coll.-Z. Mus. De coll.-

F i c k heb ik evenwel niet kunnen ontdekken.]

Hemitheinae.

Pseudoterpna Hb.

599. P. pruinata Hufn. Verbreid door het gehele O. en Z. op
zandgronden, ook in de duinen (Schoorl), vooral in heidestreken, en
daar dikwijls vrij gewoon. 1 gen., begin Juni tot eind Aug. (6-6 tot

27-8).

Var. Een zeer interessante spanner, die een speciale studie zeker

waard is. De gekweekte exx. zijn vaak bijzonder mooi, vooral de
groene, buiten verschieten ze spoedig.

1. subsp. pruinata Hufn. Grondkleur der vleugels groen, dwars-
lijnen donkergroen, onderzijde lichtgroen. Keer, pi. 65, fig. 1 ; Onze
Vlinders, pi. 43, fig. 14 b; Seitz, pi. 1 f, fig. 2 ; Svenska Fjärilar, pi.

32, fig. 23 a; Culot, pi. 1, fig. 3. In typische exx. zeldzaam en tot

nog toe alleen uit het Zuiden bekend. Nijmegen, een prachtig $ , 3

vrij goede ab ovo exx. van Woensdrecht (Z. Mus.); Ginneken
(Mus. Rd,); Rijen, 1 ex. (Jch.); Oisterwijk (8); Brunssum, Vaals
(Lpk.).

Er komen ook overgangen naar atropunctaria voor, waarbij de
bovenzijde nog vrijwel de typische kleur heeft, alleen de dwars-
lijnen soms wat donkerder, maar waarbij de onderzijde reeds de

bruinachtige tint van genoemde vorm heeft.

2. subsp. atropunctaria Walker, 1862, List Lep. Ins. Brit. Mus.
26: 1673 {nigrolineata Schwingenschusz, 1918, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien 68: (151)). Dwarslijnen op de wis. zwart in plaats

van groen, onderzijde der vleugeis donkerbruinachtig. South, pi.

38, fig. 6 en 8 ; Seitz, Suppl. IV, pi. 2 a, fig. 1 {,,nigrilineata"), pi.

18 h, fig. 4 (verbleekte type van Walker). Verreweg onze

meeste exx. behoren tot deze vorm, de overheersende in de gebieden

cm de Noordzee. De typische atropunctaria is ongetwijfeld de groene

vorm, daar de grijze in Engeland zeer zeldzaam is en vooral de

groene tot een witachtig dier verkleurt zoals ook Wa 1 k e r's type

geworden is.
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3. f. grisescens Reutti, 1898, Uebersicht Lep. Fauna Baden, 2e
Aufl. : 110. Grondkleur der vleugels grijs in plaats van groen, bij

extreme exx. zelfs zwartgrijs. Svenska Fjärilar, pi. 34, fig. 1 (grijze

vorm van atropunctaria) . Waarschijnlijk overal onder de soort

voorkomend, maar in wisselend percentage. De Gavere (1867,

Tijdschr. voor Ent. 10 : 210) schreef, dat de grijze vorm bij Gro-
ningen gewoner was dan de groene. In het Zuiden van het land

daarentegen schijnt de grijze veel zeldzamer te zijn. Nauwkeurige
gegevens over verschillende plaatsen zijn zeer gewenst.

Een dankbare opgave is ongetwijfeld een onderzoek naar de
genetische verhouding tussen de grijze en de groene vorm. Er kan
geen twijfel aan bestaan of beide kleurvormen zijn erfelijk. Uit de
kweekresultaten van Van der Meulen blijkt vrijwel zeker,

dat de grijze vorm dominant is over de groene^).

[In onze oudere literatuur is de vorm meermalen vermeld onder
de naam coronillada Hb. Dit is geen vorm van pcuinata, maar een

goede soort, verbreid in Zuid-Europa en Noord-Afrika en ook
uiterlijk makkelijk te onderscheiden van f. grisescens.]

4. f. albolineata Wagner, 1922, Int. ent. Zeitschr. Guben 16 : 40.

Exx. van atropunctaria met opvallend dikke witte golflijn. Lon-
neker (v. d. M.).

5. f. mixta nov. Voorvleugels groen, achtervleugels grijs^). El-

zen, Rijssen, Vasse (v. d. M.); Vierhouten (Vàri); Apeldoorn (de

Vos); Rheden (Z. Mus.); Bakkeveen, Bennekom (L. Wag.); Hil-

versum (Doets); Bussum (Lpk.).

6. f. fuscomarginata nov. Grondkleur groen, maar gehele ruimte

tussen golflijn en franje zwartgrijs bestoven; aderen meestal zwart-
achtigS). Rijssen (v. d. M.); Rheden (Z. Mus.); Malden (Bo.).

7. f. tangens nov. Zie p. (557). Vasse (v. d. M.); Almelo (Plan-

tenziektenk. Dienst); Apeldoorn (links, de Vos); Bennekom (v. d.

Pol); Hilversum (Lg.); Huizen (Vari); Bussum (rechts, Lpk.);

Esch-N.B. (Z. Mus.); Helmond (Visser).

8. f. approximata nov. Zie p. (557). (Maar in tegenstelling tot f,

fasciata Prout het middenveld niet verdonkerd ! ) . Vledder (Br.);

Arnhem (L. Wag.; Z. Mus.); Ede (L. Wag.); Lochem (Mus.
Rd.; Z. Mus.); Vorden (Mus. Rd.); Nijmegen, Mook (Z. Mus.);
Malden (Bo.); Hilversum (Doets); Deurne (Nies).

^) There can be no doubt, that f. grisescens is a hereditary form. The breeding

results of Van der Meulen are the following :

1. Wild grey Ç from Lonneker (prov. of Overijsel), taken in 1933. All descen-

dants are grey (about two dozen).
2. Wild green 2 from Vasse (same prov.), taken in 1941. Five descendants,

4 grey, 1 green.

3. Wild green Ç from Elzen (same prov.). taken in 1944. Eight descendants,

2 green, 3 grey, 3 mixta (probably an allelomorph to grisescens).

This makes it pretty certain that the grey form is dominant to the green one.

The white subterminal line is very varying in intensity, but rather uniform in

each series. This points to the possibility that it depends on a number of factors.

^) Fore wings green, hind wings grey.

^) Ground colour green, but the whole space between sub terminal line and
fringe powdered with black grey ; nervures as a rule blackish.
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9. f. reducta nov. Op de wis. ontbreekt de binnenste dwarslijni).

De Punt (F. F.); Venlo (Z. Mus.).
10. f. bilineata nov. De witte golflijn ontbreekt, de donkere

dwarslijnen aanwezig2). Vasse, Elzen (v. d. M.); Nijkerk (Z.
Mus.).

11. f. unilineata Lpk., 1936, Entom. Berichten 9: 290 [unilinearia

Prout, 1938, Seitz (Suppl.) 4: 217). Alleen de tweede dwarslijn
aanwezig, de golflijn en (op de wis.) de antemediaanlijn ontbreken.

Deurne (Nies).

12. f. agrestaria Duponchel, 1829, Hist. Nat. Lép. France, Noc-
turnes 4 (2) : 257, pi. 152, fig. 4. Groene exx., waarbij alleen de
witte golflijn aanwezig is. Culot, pi. 3, fig. 44. Beschreven naar
Zuidfranse exx., doch mijns inziens ook te gebruiken voor de groene
exx. van subsp. atropunctaria Wkr., die beide donkere lijnen missen.

Oosterhout (Mus. Rd.).

13. f. extrema nov. De donkerste exx. van f. gcisescens, waarbij

alleen de witte golflijn nog zichtbaar is^). Groningen (De Gavere,

I.e.).

T e r a t o 1. e x x. a. Linker vvl. te klein. Malden (Bo. ).

b. Rechter vvl. te klein. Bussum (Van der Weij).
c. Beide wis. veel te klein. Ede (Van de Pol).

d. Beide linkervleugels te klein. Tilburg (Priems).

Hipparchus Leach.

600. H. papilionaria L. Verbreid op de zandgronden van het

gehele land, ook in de duinen, doch eveneens op verschillende

plaatsen in het lage land aangetroffen : Leeuwarden, Leeuwen,
Ankeveen, Maarsen, Loenen-U., Nigtevecht, Amsterdam, Pur-
merend, Middehe, Leiden, Schiedam, Rotterdam, Zevenhuizen,
Goes. Bekend van Texel en Terschelling.

1 gen., half Juni tot eind Aug. (10-6 tot 27-8).

Var. 1. L deleta Burrows, 1905, Entom. Record 17: 203. Op
v.- en avis. ontbreekt de rij witte vlekken voor de achterrand.

Apeldoorn (de Vos) ; Putten, Lochem, Breda (Z. Mus.) ; Benne-
kom (Lanz) ; Den Dolder (Botzen) ; Kortenhoef (Doets); Deurne
(Nies); Voerendaal (Br.).

2. f. subobsoleta Burrows, I.e. : 202. Op de wis. ontbreekt de
binnenste dwarslijn, op alle vleugels de rij witte vlekken. Alleen
de postmediaanlijn blijft dus over. Putten (Z. Mus.); Lunteren
(Branger); Rijswijk (Hardonk); Oisterwijk (L. Mus.).

3. f. obsoleta Osthelder, 1929, Schmett. Südb. : 380. Alle dwars-
lijnen en de rij vlekken ontbreken. Stellig zeldzaam. Bennekom (v.

d. Pol); Amsterdam (v. d. M.).

') The antemedian line fails on the fore wings.
2) The white subterminal line fails, the darker transverse lines are present.

^) The darkest specimens of f. gcisescens, in which only the white subterminal

line is still visible.
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Comibacna Hb.

601. C. pustulate Hufn. Verbreid op de zandgronden en in bos-

achtige streken in het O. en Z., ook hier en daar in de duinen ;

meestal vrij zeldzaam. 1 gen., eind Mei tot begin Aug. (26-5 tot

5-8).

(Scholten kweekte in 1925 uit eieren een kleinere tweede
gen., die in Septr. uitkwam ; tot nog toe echter niet in natura waar-
genomen).

V i n d p 1. Fr. : Veenklooster. Gr. : Groningen. Ov. : Hengelo,
Almelo, Markelo, Colmschate. Gdl. : Putten, Tongeren, Apeldoorn,
Twello (op sterk licht geregeld, soms vrij talrijk), Velp, Arnhem,
Renkum, Bennekom, Lunteren, Tongeren ; Vorden, Lochem, Boek-
horst, Aalten, Bijvank, Babberich ; Nijmegen, Malden, Hatert.

Utr. : Baarn. N.H. : Hilversum, Bussum, Valkeveen, Driebuis,

Overveen, Zandvoort, Aerdenhout, Heemstede. Z.H. : Den Haag.
N.B. : Breda, Princenhage, Ulvenhout, Chaam, Nuenen, Helmond,
Deurne. Lbg. : Venlo, Roermond, Meerssen, Geulem, Houthem,
Valkenburg, Brunsum, Kerkrade, Epen.

Var. Bij sommige exx. zijn de dwarslijnen zwak ontwikkeld.

1. f. tangens nov. Zie p. (557). Waarschijnlijk een vrij gewone
vorm. Veenklooster, Lochem, Bijvank, Nijmegen (Z. Mus.); Twel-
lo (Gold.); Hatert (Wiss.); Overveen (Sch.); Aerdenhout
(Wiss.).

Hemithea DuponcheL

602. H. aestüvaria Hb. {strigata Muller, 1764, nee ScopoH, 1763
= Cabera pusaria L. ). Vooral een dier van zandgronden en bos-
achtige streken, maar door de polyphage levenswijze der rups ook
op meerdere plaatsen in het lage land aangetroffen : Lobith, Leeu-
wen, Wamel, Amsterdam, Zaandam, Rotterdam, Numansdorp. Be-
kend van Schiermonnikoog, Terschelling en Texel.

1 gen., begin Juni tot half Aug. (6-6 tot 13-8). In Z. Mus. een
ex. van Amsterdam, 22 April 1940 (zeer gunstig voorjaar !), onge-
twijfeld toch wel een grote uitzondering.

Var. Zeer gering. De dwarslijnen variëren iets in duidelijkheid.

Wiss. heeft een vers ex. van Heemstede, waarbij de costaalhelft van
het achterrandsveld op beide wis. geelachtig is.

1. Dwerg. Zeist (Br.).

Chlorissa Stephens.

603. C. viridata L. Vooral verbreid in het O. en Z., maar over

het algemeen vrij zeldzaam. 1 gen., half Mei tot eind Juni (15-5 tot

24-6).

V i n d p 1. Fr. : Fochtelo, Beetsterzwaag. Gr. : Groningen. Dr. :

Eelderwolde, Norg, Veenhuizen, Zeegse, Donderen, Anlo, Assen,

Wijster, Dwingelo, Kralo, Havelte, Vledder. Ov. : Agelo, Om-
men. Gdl. : Garderbroek, Putten, Ermelo, Nunspeet, Apeldoorn,
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Eerbeek, Tonderen, Laag Soeren, Bennekom ; Winterswijk, Aal-
ten ; Beek bij Nijmegen. Utr. : Leersum, Soest, De Bilt, Utrecht.

Z.H. : Rotterdam (Bouwstoffen 2 : 401). N.B. : Breda, Ginneken,
Rijen, Gilze, Tilburg, Oisterwijk, Sint Oedenrode, Hilvarenbeek,

Sint Anthonis, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Milsbeek, Ottersum, Ven-
lo, Blerick, Roermond, Brunsum, Kerkrade.

Var. 1. f. subobsoleta nov. Op de wis. ontbreekt de binnenste

dwarslijni). Groningen (Z. Mus.); Breda (Mus. Rd.).

2. f. approximata nov. Zie p. (557). Bennekom (v. d. Pol).

3. Dwerg. Plasmolen (Wiss.).

Thalera Hb.

604. T. fimbrialis Scop. Verbreid in heidestreken van het O. en

Z. en daar vrij gewoon, daarbuiten weinig (in Twello bijv. zelden

op sterk licht).

1 gen., begin Juni tot half Aug. (8-6 tot 12-8).

Var. Zeer gering.

1. f. tangens nov. Zie p. (557). Apeldoorn (bijna; Z. Mus.).
2. f. approximata nov. Zie p. (557). Assel, Hoog Soeren (Wiss.);

Lonneker (v. d. M.).
3. Dwerg. Leuvenum (L. Wag.).

Hemistola Warren.

605. H. chrysoprasaria Esp., 1794 {vernar ia Hb., 1789, nee Linné,

1761)2). Verbreid in Zuid- en Midden-Limburg en meer naar het

Noorden in het stroomgebied van Waal en IJsel, waar nog Cle-

matis groeit (doch hier veel zeldzamer).

Ontbreekt in Denemarken, in Sleeswijk-Holstein, bij Hamburg
en Bremen. Bij Hannover vroeger niet gewoon, in de laatste decen-

niën echter niet meer waargenomen. In Westfalen zowel in de
bergen als in het laagland, waar de voedselplant groeit. In de Rijn-

prov. (slecht bekend!) waargenomen bij Krefeld, Bonn en Neuen-
ahr. In België alleen plaatselijk in de Ardennen opgemerkt. In En-
geland uitsluitend in het Zuiden, meest op kalkgrond, en niet noor-

delijker dan Worcestershire (vrijwel op dezelfde geografische

breedte als Deventer en Hannover ! ) . In Ierland zeer zeldzaam en

lokaal, waarschijnlijk ingevoerd met Clematisplanten (Donovan,
1936, Gat. Macrolep. Ireland: 68). De Noordgrens van het ver-

breidingsgebied loopt dus door ons land.

1 gen., eind Juni tot begin Septr. (25-6 tot 3-9).

V i n d p 1. Óv. : Colmschate (1937, Lukkien). Gdl. : Twello
(zeldzaam), Nijmegen. Lbg. : Roermond, Bemelen, Meerssen,

^) On the fore wings the basal transverse line fails.

^) Prout (1938. Seitz, Suppl. 4: 219) is van mening, dat (Geometra) imma-
culata Thunberg (1784) tot deze soort hoort en dan de oudste geldige naam er

voor is. Nordström (1940, Svenska Fjärilar : 223) geeft H. immaculata
echter als afzonderlijke soort en citeert het vermoeden van A u r i v i 1 1 i u s,

dat het enige bekende ex. in Zweden geïmporteerd kan zijn.
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Maastricht, Eysden, Aalbeek, Geulera, Houthem, Valkenburg, Eper-

heide, Epen, Vaals.

Jodis Hb.

606. J.
lactcaria L. De soort raet de rechte dwarslijnen (Keer, pi.

65, fig. 10 ; South, pi. 43, fig. 4 en 7 etc). Algemeen verbreid op

de zandgronden, ook in de duinen voorkomend (Alkmaar, Haar-
lem, Hillegom).

Vliegtijd eind April tot in de tweede helft van September
(30-4 tot 17-9). Vóór half Mei wordt de vlinder echter zelden ge-

zien. De hoofdvliegtijd begint eind Mei en duurt tot begin Juli,

waarbij enkele late exx. het tot in de tweede helft van deze maand
weten te rekken (25-7). 12 en 15 Aug. 1944 zag K o r r i n g a ech-

ter weer exx. te Bergen op Zoom, 12 Aug. 1945 en 5 Aug. 1947

werden te Bennekom gave exx. gevangen (V a n d e P o 1). 20 Aug.
1946 ving Herwarth een prachtig fris ex. te Rhenen, gevolgd

door een iets minder mooi op 26 Aug. C o 1 d e w e y zag de vlin-

der 23 Aug. 1935 en 4 Sept. 1934 te Twello. Tolman ving in 1933

op 15 en 17 Septr. volkomen gave exx. te Soest.

Het is mogelijk, dat sommige poppen pas laat in het seizoen uit-

komen, een verschijnsel, dat inderdaad bij enkele Geometriden
voorkomt, maar vooral de heel late exx. doen toch wel sterk aan een

partiële tweede gen. denken. Zie in dit verband ook S c h o 1 1 e n,

1938, Tijdschr. voor Ent. 81 : 191. Mogelijk is dit geval parallel

met dat van Chesias rufata F. (zie no. 663).

Var. 1. f. approximata nov. Zie p. (557). Montferland (Vari).

607. J. putata L. De soort met de getande dwarslijnen (Keer, pi.

65, fig. 9). Met de bosbes verbreid door het gehele Oosten en op
sommige plaatsen in het Zuiden, op de vliegplaatsen in de regel

gewoon. Ongetwijfeld zijn van deze soort nog vele nieuwe vind-

plaatsen te ontdekken. 1 gen., begin Mei tot eind Juni (5-5 tot 29-6).

V i n d p 1. Ov. : De Lutte, Volthe. Gdl. : Putten, Hulshorst, Leu-
venum, Apeldoorn, Twello (zelden), Arnhem, Renkum, Bennekom;
Aalten, Didam, Montferland, Bijvank ; Berg en Dal, Beek bij Nij-

megen. Utr. : Maarsbergen, Oud-Leusden, Amersfoort, Soest. N.B.:

Breda, Hilvarenbeek. Lbg. : Plasmolen, Echt, Epen, Holset.

Var. Scholten verkreeg uit een ab ovo kweek enkele exx.

met bijna rechte dwarslijnen, die uiterlijk dus nauwelijks van lac-

tearia te onderscheiden zijn.

Sterrhinae.

Sterrha Hb.

608. S. ochrata Scop. Verbreid door het gehele duingebied van
de Zeeuwse eilanden tot Schiermonnikoog en hier niet zelden ge-

woon. De oude Utrechtse vindplaats beschouv/ ik als een relict

van de vroegere kustfauna uit het Atlanticum, de Zuidlimburgse
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is waarschijnlijk een uitloper van de Middeneuropese stam.

(In Denemarken komt de vlinder niet voor, in het omringende

Duitse gebied alleen op het eiland Borkum, in Groot-Brittannië al-

leen aan de Zuid- en Zuidoostkust van Engeland. In België is de

vhnder nog niet waargenomen, maar stellig te verwachten in het

duingebied langs de Noordzee. Langs beide zijden van de Noord-

zee komt ochrata in dezelfde subspecifieke vorm voor. Het is een

warmteminnende zuidelijke soort, die in onze streken de uiterste

noordgrens van haar areaal bereikt).

1 gen., half Juni tot begin Aug. (22-6 tot 6-8).

V i n d p 1. Fr.: Schiermonnikoog, Ameland, TerschelHng, Vlie-

land. N.H. : Texel (Koog), Camperduin, Wijk aan Zee, Driebuis,

Zandvoort, Overveen, Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, De Ghp,

Vogelenzang. Z.H. : Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, Was-
senaar, Scheveningen, Den Haag, Loosduinen, Staalduin, Hoek van

Holland, Ouddorp. Zl. : Domburg, Vlissingen. Utr. : De Bilt (1877,

Kallenbach). Lbg. : Maastricht, 14 Juh 1939, S (Kortebos).

Var. Vergeleken met Middeneuropese exx. uit Wenen (Z.

Mus.), is er een duidelijk verschil tussen deze en onze duinvorm. Zij

zijn groter. Onze vorm behoort tot :

1. subsp. cantiata Prout, 1913, Seitz 4 : 91. Klein, somberder ge-

kleurd, minder rood getint dan de typische vorm, vrij licht. South,

pi. 50, fig. 3.

Het ex. uit De Bilt behoort tot dezelfde vorm, terwijl dat uit

Maastricht in tint en tekening ook geheel met de duinvorm over-

eenstemt. In grootte evenaart het de grootste exx. van cantiata

(afstand midden thorax tot wl.punt 12^/^ mm.). Naar één enkel ex.

is echter moeilijk uit te maken of het tot een andere subsp. behoort.

609. S. scrpentata Hufn., 1767 {similata Thunberg, 1784). Tot
nog toe slechts van één vindplaats in een paar exx. bekend. Vooral

in het Z.O. van ons land moet scherp naar deze soort uitgekeken

worden. De middenstip der avis. staat op de binnenste dwarslijn of

franjewaarts er van, bij ochrata wortelwaarts (indien zij aanwezig

is), de sprietleden der $ S zijn dikker dan bij ochrata en hun ach-

terschenen zijn ongespoord.

In Denemarken bekend van Seeland, Lolland en Bornholm en

Oost- en Midden-Jutland (dikwijls talrijk). In Sleeswijk-Holstein

tamelijk verbreid ; op verschillende plaatsen in de omgeving van

Hamburg, zeldzaam ; van Bremen alleen een oude vermelding ; bij

Hannover tamelijk gewoon op bosweiden. Uit Westfalen alleen be-

kend van Warburg, Osnabrück en Bochum (hier een 9 in 1931).

Uit de (slecht bekende) Rijnprovincie alleen vermeld van Keulen

en Trier (zeer oude opgaven). In België van verscheiden vindplaat-

sen in het O. bekend. In Engeland zijn slechts 2 exx. gevangen in

1865 en 1869, beide in Surrey.

De weinige Nederlandse exx. zijn in Juli gevangen.

Vin dpi. N.B.: 's-Hertogenbosch, 6-7-1921, $ en 9 (ten

Hove).
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610. S. muricata Hufn. Door vrijwel het gehele land op zand-

gronden aangetroffen, vooral als deze enigszins moerassig zijn,

ook in plassengebieden, op de geschikte terreinen vaak niet zeld-

zaam. De droge duinen vormen een volkomen afwijkend biotoop.

Vroeger waren zij echter veel vochtiger en het is de vlinder blijk-

baar gelukt zich aan het veranderde milieu aan te passen. 1 gen.,

half Juni tot eind Juh (16-6 tot 25-7).

V i n d p 1. Gr. : Groningen, Appelbergen. Dr. : Peize, Eelde, De
Punt, Zweelo, Dwingelo. Ov. : Elzen, Twekkelo, Boekelo, Hengelo,
Eerde bij Ommen. Gdl. : Tongeren, Empe, Laag Soeren ; Lochern,

Ruurlo, Aalten, Gaanderen, Hummelo, Drempt, Montferland, Bij-

vank, Babberich, Lobith ; Berg en Dal, Nijmegen, Hatert, Heumen,
Malden, Groesbeek. Utr. : Soest (veen), Loosdrecht, Botshol. N.H.:
Bergen, Egmond aan Zee, Heemskerk, Wijk aan Zee, Velzen,

Overveen, Zandvoort, Aerdenhout, Vogelenzang. Z.H. : Katwijk,

Wassenaar, Den Haag, Loosduinen, Hoek van Holland. N.B.: Bre-

da, Rijen, Tilburg, Hilvarenbeek, Oirschot, Oisterwijk, Waalwijk,
's-Hertogenbosch, Vught, Helvoirt, Eindhoven, Aalst, Nuenen,
Deurne, Sint Antonis. Lbg. : Mook, Plasmolen, Ottersum, Tegelen,

Baexem, Echt, Meerssen, Houthem, Voerendaal, Brunsum, Kerk-
rade. Epen, Eperheide, Vaals.

Var. 1. f. lutescens Prout, 1913, Seitz 4 : 99. De purperrode kleur

beperkt tot een smalle streep langs de voorrand der wis. en langs de
achterrand van v.- en avis. Montferland (Lpk. ); Wassenaar
(Wiss.).

2. f. totarubra Lambillion, 1905, Catal. Lépid. Belgique; 242.

Voor- en avis. geheel purperrood met een klein geel vlekje in het

midden, South, pi. 45, fig. 4 ; Culot, fig. 71. Groningen (De Gavere,
1867, Tijdschr. voor Ent. 10: 210); Peize (Wiss.); Soesterveen
(Vàri); Velzen (tr., Z. Mus.).

611. S. rusticata Schiff. Verbreid op zandgronden in het Oosten
en in de duinen, maar ook aangetroffen op meerdere plaatsen in

het Westen, midden in het polderland, meestal niet talrijk. Bij de
lijst van vindplaatsen valt het geheel ontbreken van Noordneder-
landse lokaliteiten op, verder de naar verhouding sterke verbreiding

in het Westen van het land en tenslotte het geringe aantal vond-
sten in Limburg.

2 gens., de eerste van de eerste helft van Juni tot in de tweede
helft van Aug. (12-6 tot 24-8), de tweede, die zeer partieel is, van
begin Septr. tot in Octr. (9-9 tot 1-10 in natura waargenomen, in L.

Mus. ab ovo exx. van 13 en 17 Oct. 1871, vindpl. Nijmegen).
V i n d p 1. Ov.: Colmschate. Gld.: Barneveld, Putten, Leuvenum,

Nunspeet, Heerde, Apeldoorn, Twello (zeldzaam). Beekbergen,
Oosterbeek, Bennekom, Ede, Lunteren ; Doetinchem, Lobith ; Nij-

megen. Utr. : Leersum, Doorn, Zeist, Soesterberg, Amersfoort,

Soest, Soestdijk, Groenekan, Maarseveen, Loenen, Nigtevecht.

N.H. : Hilversum, 's-Graveland, Laren, Bussum, Amsterdam, Am-
stelveen, Middehe, Driebuis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen,
Bentveld, Aerdenhout, Zandvoort, Heemstede. Z.H. : Wassenaar,
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Rotterdam, Dordrecht, Oostvoorne, Numansdorp, Melissant. Zl. :

Westenschouwen, Domburg, Serooskerke, Goes, Tholen. N.B. :

Bergen op Zoom, Oudenbosch, Breda, Ulvenhout, Ginneken,

Oisterwijk, Vught, Hintham, Eindhoven, Deurne. Lbg. : Venlo,

Maastricht.

Var. De soort varieert bij ons uitsluitend in de uitbreiding van de
zwarte tekening.

1. f. albomarginata nov. Franjewaarts van het middenveld zijn

de voorvleugels eenkleurig witi). Apeldoorn, Hilversum, Domburg
(Z. Mus.).

Observation. The specific nomenclature of the species has

become rather puzzling. As is well known there is a group without

spurs on the hind tibiae of the $ and another with two spurs.

In 1913, when Pro ut wrote his text for Seitz (4: 131), he

directed the attention to the breeding results of Speyer (1863,

Stett. Ent. Z. 24 : 156) who caught and bred specimens with two
spurs and without them, who also caught a specimen with one spur,

all from the neighbourhood of Mainz. P r o u t therefore concluded

that there was only one species.

Wehr li (1924, Iris 38: 72) mentioned from the South of

France 1 S without spurs, 1 $ from Nice with one spur and 29

specimens with two spurs. He also stated that the length of the

5purs varies considerably. Of a large Central European series

(Switzerland, Austria etc.) only 6 specimens were without spurs, a

sole specimen had only one spur, all the others possessed two spurs.

The black marked form as well as the reddish one (figured by
H e r r i c h - S c h ä f f e r, 1851, Syst, Bearb. 6, fig. 473 and 474,

under the name of vulpinaria) occur with a variable number of spurs.

We h r 1 i therefore considers it the best thing not to look at the

number of the spurs, but to divide the specimens after the colour of

the markings and to name all black ones rusticata Schiff., all red

ones vulpinaria H.S., both belonging to one specific unit.

Notwithstanding these facts P r o u t completely changed his

mind. In the Suppl. of Seitz (1935: 54) vulpinaria and rusticata

are treated as two specific units. But the only morphological dif-

ference, stated by him is the number of the spurs. And the transitions

are not mentioned at all now !

P r o u t is followed bij S t e r n e c k in his monography "Versuch
einer Darstellung der systematischen Beziehungen bei den palae-

arktischen Sterrhinae" (1940-41, Z. Wien. Ent. Ver. 25 and 26).

He neither could find any difference except that of the number of

spurs (1940, op. cit. 25 : 107). But as this difference is clearly not

stable, I prefer considering both forms the members of one specific

unit, at any rate till better differences will be found.

All Dutch specimens have black markings, and all specimens

that I checked had two spurs.

^) The whole outer part of the fore wings beyond the central area is uni-

colorously white.
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612. S. laevigata Scop. Uitsluitend aangetroffen in Zuid-Limburg

en daar zeer waarschijnlijk inheems blijkens de vrij talrijke vangsten,

die de laatste jaren genoteerd konden worden.

Ontbreekt in Denemarken. In het omringende Duitse gebied ver-

meld van Westfalen (Münster, niet geheel zeker) en de Rijnprovin-

cie. P ü n g e 1 e r vermeldt de vlinder van Rheydt en van zijn bui-

ten Paffenbroich (hier meermalen); verder bekend van Neuenahr
en Trier. Uit België zijn tot nog toe slechts 2 exx. vermeld : één

van Molenstede-Diest en het tweede van Tourinne-la-Chaussée in

1947. Hoogstwaarschijnlijk komt de vlinder in het Oosten van dat

land meer voor.

In Groot-Brittannië alleen bekend van Durham, waarschijnlijk

van ± 1927 met verpakkingsmateriaal (cocosvezels) geïmporteerde

rupsen (Heslop-Harrison, 1927, Entomologist 60: 222).

Niet bekend uit Ierland. De Nederlandse vindplaatsen hggen dus

aan de uiterste Noordwestgrens van het areaal.

In ons land waargenomen van half Mei tot in de tweede helft van
Aug. (15-5 tot 18-8). Uit elk jaar echter zijn zo weinig gegevens

bekend, dat hieruit niet op te maken is, of in ons land 1 of 2 gens,

voorkomen.
Vi n d p 1. Lbg. : Venlo, 15-5 (-1903, zie Tijdschr. voor Entom.

46 V: 52), 2-7 (Z. Mus.); Heerlen (Tijdschr. voor Entom. 46:

249); Bunde (1887, op cit. 30: 223); Meerssen, 8-8 en 18-8-34,

10-7 en 11-7-35, 27-6-37, 6-6-44 (Rk.); Maastricht, 23-6 en 7-7-40

(Kortebos); Valkenburg (teste Rk.); Epen, 6-7-1910 (Z. Mus.).

613. S. sylvestraria Hb., 1796—99 {straminata Treitschke, 1835).

Vooral verbreid op droge zandgronden (ook in de duinen), over

het algemeen geen gewone soort. 1 gen., half Juni tot tweede helft

van Aug. (18-6 tot 18-8).

Vin dpi. Fr.: Ameland. Dr.: Veenhuizen, Wijster. Ov.: Weer-
selo, Hengelo, Nijverdal, Rijssen, Okkenbroek, Colmschate. Gdl. :

Putten, Ermelo, Hulshorst, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (weinig).

Beekbergen, Eerbeek, Imbosch, Laag Soeren, Rhederheide, Velp,

Rozendaal, Beekhuizen, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Renkum,
Bennekom, Ede ; Gorsel, Laren, Barchem, Lochem, Aalten, Doe-
tinchem, Bijvank ; Berg en Dal, Nijmegen. Utr. : Zeist, De Bilt,

Soestduinen, Soest. N.H. : Holl. Rading, Hilversum, Laren, Bus-

sum, Haarlem, Overveen, Bentveld, Aerdenhout, Zandvoort. Z.H. :

Numansdorp(!). N.B. : Bergen op Zoom, Hoogerheide, Halsteren,

Breda, Rijen, Óisterwijk, Uden, De Peel. Lbg. : Plasmolen, Venlo,

Gulpen.

Var. 1. f. sylvestraria Hb., 1796—1799, Samml. Eur. Schmett.,

Geom., fig. 94. Grondkleur der vleugels geelachtig grijs, dwarslijnen

zwak ontwikkeld. Seitz, pi. 4 d, fig. 9 ; South, pi. 45, fig. 9 en 12.

Hoofdvorm hier te lande.

2. f. circellata Guenée, 1858, Spec. Gén. Lép. 9 : 482. Wat don-

kerder getint, dwarslijnen scherp, de punten op de postmediaanlijn

meest zeer opvallend. Seitz, Suppl. 4, pi. 5 k, fig. 4; South, pi. 61, fig.

3. Exx. met deze scherpe tekening, maar vaak niet donkerder dan
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de typische vorm, komen op vrijwel alle Nederlandse vindplaatsen

voor, maar zijn in de regel verre in de minderheid tegenover de
normaal gekleurde.

3. f. minuta Heydemann, 1934, Schriften naturw. Ver. Schlesw.-

Holstein 20 (2): 20. Kleiner dan de typische vorm en lichter. Be-
schreven als subsp. van het Waddeneil. Amrum ,,en ook aan de
Hollandse kust voorkomend". Ik weet niet, hoe Heydemann
hieraan komt. Slechts een enkel duinex. behoort tot de vorm, de
meeste zijn even groot als exx. uit het binnenland. Vogelenzang
(Wiss.).

4. f. clausa nov. Zie Cat. IV : (204). Apeldoorn (Z. Mus.). (De
middenschaduw ontbreekt bij dit exemplaar).

614. S. biselata Hufn., 1767 {bisetata Rott., 1777). Verbreid door
een groot deel van het land, op allerlei grondsoorten. Vrij gewoon.
2 gens., de eerste half Juni tot in de tweede helft van Aug. (19-6

tot 22-8), de tweede, die zeer partieel is en waarschijnlijk alleen in

gunstige jaren voorkomt, eind Aug. en begin Septr. (28-8 tot 2-9).

In Mus. Maastr. een ex. van 15-5-42, Kerkrade, stellig wel een uit-

zondering

V i n d p 1. Fr. : Veenklooster, Kollum, Garijp, Beetsterzwaag,

Wolvega. Gr. : Slochteren. Dr. : Paterswolde, Dwingelo. Ov. :

Denekamp, Agelo, Lonneker, Enschede, Delden, Colmschate. Gdl. :

Putten, Nunspeet, Apeldoorn, Twello (gewoon, vaak zeer talrijk).

Laag Soeren, Rhederoord, Velp, Arnhem, Scherpenzeel, Lunteren ;

Lochern, Warnsveld, Vorden, Ruurlo, Aalten, Laag Keppel, Bij-

vank, Montferland, Wehl, Lobith ; Berg en Dal, Beek bij Nijm., Ub-
bergen, Nijmegen, Hatert. Utr. : Zeist, Soest, Lage Vuursche,
Maarseveen. N.H. : Holl. Rading, Hilversum, Blaricum, Valkeveen,
Ankeveen, Velzen, Santpoort, Bloemendaal, Overveen, Bentveld,

Vogelenzang, De Glip. Z.H. : Hillegom, Lisse, Warmond, Leiden,

Wassenaar, Den Haag, Loosduinen, Staelduin, Rotterdam, Dor-
drecht, Oostvoorne, Melissant. Zl. : Serooskerke, Domburg. N.B. :

Bergen op Zoom, Breda, Ulvenhout, Rijen, Hilvarenbeek, Ooster-
hout, Oisterwijk, Nuenen, Deurne, Helenaveen. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Roermond, Meerssen, Gronsveld, Geulem, Houthem, Val-
kenburg, Voerendaal, Wijnandsrade, Kerkrade, Sint Geertruid,

Schin op Geul, Eperheide, Epen, Vijlen, Vaals.

Var. 1, f. biselata Hufn. De typische vorm heeft een bleekgele

grondkleur, terwijl op de wis. de ruimte tussen postdiscaallijn en
golflijn donker bestoven is.

2. f. extincta Stgr., 1897, D. ent. Z. Iris 10 : 15. De donkere be-

schaduwing langs de golflijn ontbreekt geheel. Culot, fig. 157. Vrij

zeldzaam. Putten, Blaricum, Velzen, Houthem (Z. Mus.); Twello
(Gold.); Hatert, Vogelenzang (Wiss.); Zeist (Gorter); Geulem
(Btk.).

3. f. fimbriolata Stephens, 1831, 111. Brit. Ent., Haust. 3: 306.

Het gehele achterrandsveld, op een smalle of onderbroken golf-

lijn na, verdonkerd. South, pi. 46, fig. 10. Wolvega (Wp.); En-
schede (v. d. M.); Putten, Vorden, Winterswijk, Laren-N.H.,
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Plasmolen (Z. Mus.); Twello (Cold.); Bijvank (Sch.); Valkeveen,

Valkenburg (Doets); Wassenaar (13), Rijen (18); Roermond
(Lek.); Meerssen (Jch.); Houthem (de Vos); Wassenaar, Geulem,

Sint Geertruid, Epen (Wiss.).

4. f. griseata Preissecker, 1922, Verh. zool. -bot. Ges. Wien 72 :

(93). Alle vleugels, vooral de wortelhelft, dicht grijs bestoven. Al-

leen de normaal donker beschaduwde golflijn en de franje blijven

zuiver geelachtig. Zonder enige twijfel een erfelijke vorm ! Delden

(22), Breda (28, 29); Colmschate (Lukkien); Twello (Gold.); Laag
Soeren (Küchlein); Rijs, Arnhem, Berg en Dal, Beek-Nijm., Ub-
bergen, Nijmegen (Z. Mus.) ; Hatert (Wiss., Z. Mus.) ; Montfer-
land (Sch.); Valkeveen (Doets); Ulvenhout (Jch.); Valkenburg

(19).

5. f. infuscata Prout, 1913, Seitz 4 : 127. De gehele bovenzijde

eenkleurig zwartgrijs bestoven, waardoor de tekening zeer on-

duidelijk wordt. Valkeveen (Doets).

6. Dwergen. Eperheide (v. d. M.).

615. S. inquinata Scop., 1763 (herbariata F., 1798). De laatste

jaren herhaaldelijk in het Zuiden gevangen en ook vroeger meer-

malen binnenshuis aangetroffen. Vrijwel zeker bij ons een voorraad-

dier, ook al worden de exx. soms buitenshuis opgemerkt.

In Denemarken in 1936 te Aarhus gevonden. In het omringende
Duitse gebied alleen bekend van Hannover (talrijk in de stad),

Westfalen (enige exx. in Hagen) en de Rijnprovincie (Krefeld,

geregeld sinds 1936 in woningen ; Viersen, 1940 ; Stromberg, Aken
herhaaldelijk in huis, eens een $ op smeer, Idar-Oberstein, Eiffel).

In België door het gehele land in gedroogd plantenmateriaal aange-
troffen. In Engeland enige malen opgemerkt in winkels in Londen.

De Nederlandse exx. zijn van 22 Maart tot 8 October gevangen.
Regel is bij ons 1 gen. ( zie ook Heylaerts, 1 878, Ann. Soc. Ent.

Belg. 21 : 8), die van begin Juni tot half Aug. is waargenomen
(2-6 tot 14-8). Het ex van 22 Maart heeft zich hoogstwaarschijn-

lijk op een warme plaats snel kunnen ontwikkelen, dat van 8 Octr.

is wel een ex. van een zeer partiële tweede gen.

V i n d p 1. Z.H. : Den Haag, 1-7-1893 (gaaf, in huis, L. Mus.) ;

Rotterdam, 2-6-1884 (id.). N.B.: Breda (in L. Mus. diverse exx.

van 1876, 77, 78 en 79, in Z. Mus. 2 van 1876 en 1877; zie

Heylaerts, 1877, Tijdschr. voor Entom. 20: LXXXIX en
1878, 21 : XXVI). Lbg. : Stein, 11-6-47 (Pater Munsters) ; Maas-
tricht, van 1937 tot 1942 geregeld gevangen (Kortebos en via deze
in verschillende colls.: 1938 één ex. op 22 Maart, ongeveer 35 van
24-6 tot 27-7 en 1 op 8-10 ; 1939 : 12 exx. van 24-6 tot 27-7 ; 1940 :

8 exx. van 28-6 tot 17-7 ; 1941 : 2 exx. op 2 en 10-7 ; 1942 vijf exx.

Zie ook Kortebos, 1938, Natuurhist. Maandbl. 27 : 48 en 1940,

29: 75).

Va r. 1. f. aestiva Fuchs, 1899, Jahrb. Nass. Ver. 52 : 139. Klei-

ner, met fijnere tekening, de golflijn wortelwaarts slechts heel on-
duidelijk gevlekt. Een ex. van Maastricht, 4-7-1940 (Kortebos);
beantwoordt geheel aan deze beschrijving.
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616. S. fuscovcnosa Gocze, 1781 {inter jectaria Bsd., 1840). Ver-
breid op zandgronden en in bosachtige streken, maar ook op ver-

schillende plaatsen in het lage land gevonden, hier en daar niet on-

gewoon. Tot nog toe geen enkele vindplaats uit het Noorden be-

kend !

1 gen., half Juni tot begin Aug. (17-6 tot 8-8).

V i n d p 1. Öv. : Almelo. Gdl. : Twello (op sterk licht vrij gere-

geld); Lochem, Aalten, Doetinchem, Lobith, Herwen. Utr. : Soest.

N.H. : Hilversum, Blaricum, Naarden, Amsterdam, Texel, Wijk
aan Zee, Driebuis, Santpoort, Haarlem, Overveen, Aerdenhout,
Bentveld, Zandvoort, Heemstede, Vogelenzang. Z.H. : Noordwijk,
Katwijk, Wassenaar, Den Haag, Loosduinen, Hoek van Holland,

Staelduin, Rotterdam, Krimpen aan de Lek, Giesendam. Zl. : Dom-
burg. N.B. : Hoogerheide, Bergen op Zoom, Breda. Lbg. : Venlo,
Brunsum, Maastricht, Bemelen, Geulem, Houthem, Slenaken, Eper-
heide, Epen.

Var. De dwarslijnen variëren in duidelijkheid. De middenstip der

wis. staat soms op de middenschaduw, maar in de regel franje-

waarts er van.

617. S. humiliata Hufn. In Nederland hoofdzakelijk verbreid in

de duinen en hier gewoon, verder van enkele plaatsen in het Zui-
den bekend. De Limburgse vindplaats is verklaarbaar door de Duitse

vondsten in de Rijnprovincie.

In Denemarken zowel op de eilanden als in Jutland aangetrof-

fen. In het omringende Duitse gebied gevonden bij Lübeck, zeld-

zaam bij Hannover, bij Bochum (Westfalen) en in de Rijnprov. (ook
op de linker Rijnoever). In België lokaal in de Oosthelft (sluit aan
bij de Rijnprov. en Limburg) en in de duinen. Er zijn hier dus dui-

delijk 2 door een wijde gaping gescheiden vlieggebieden. In Enge-
land alleen bekend van het eiland Wight.

1 gen., half Juni tot in de tweede helft van Juli (18-6 tot 24-7).

V i n d p 1. N.H.: Heemskerk, Wijk aan Zee, Velzen, Bloemen-
daal, Haarlem, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort. Z.H.: Katwijk,

Wassenaar, Den Haag, Scheveningen, Loosduinen, Hoek van Hol-
land, Staelduin, Rotterdam, Oostvoorne, Rockanje. N.B.: Ginne-
ken, Breda. Lbg. : Venlo.

Var. De middenstip der wis. staat soms op de middenschaduw,
soms franjewaarts er van.

1. f. impuncta nov. Zie p. (557). Vrij zeldzaam onder de soort.

618. S. sedata Schrank, 1802 {virgulada Hb., 1796—99)1). Door
het gehele land verbreid, algemeen. Bekend van TerscheUing en
Texel. Vermoedelijk 2 generaties, de eerste van eind April tot begin

Aug. (28-4 tot 8-8), de tweede van omstreeks half Aug. tot half

1) Geometra virgularia Hb., 1796—1799, is geen nieuwe naam, maar een ver-

betering en verkeerde interpretatie van Geometra virgulata Schiff., 1775. Prout
(1913, Seitz 4 : 112) heeft daarom ongetwijfeld gelijk H ü b n e r 's naam als

ongeldig te beschouwen en de jongere van Schrank voor de soort te ge-

bruiken.
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Octr. (11-8 tot 11-10). De grens tussen beide gens, is onzeker.

Vroege exx. zijn zeldzaam. (31-5-1921, 28-4-1926, 7-5-1933, 14-5-

1 938, Coldewey en Van Wisselingh). Het normale be-

gin van de eerste gen. is de eerste week van Juni.

Var. 1. f. câlcearia Zeiler, 1849, Ent. Z. Stettin, 10: 217.

Grondkleur der vleugels zuiver wit, zonder donkere bestuiving, te-

kening even variabel als bij de typische vormi). Nunspeet, Ren-
kum, Rotterdam (Z. Mus.); Nijmegen, Epen (Wiss.); Amster-
dam (Vàri).

2. f. fuscomarginata nov. De ruimte tussen tweede dwarslijn en
franje donker bestoven, zodat een brede donkere band langs de ach-

terrand ontstaat; overigens normaaP). Leeuwarden (16); Volthe (v.

d. M.); Domburg (Z. Mus.).

3. f. mediof asciata nov. Vleugels met opvallend verbrede mid-
denschaduw^ ) . Twello (Cold.); Leiden (40).

4. f. lutescens nov. Grondkleur geelachtig bruin^^). Haarlem
(Wiss.).

5. f. grisescens De la Harpe, 1864,'; Neue Denkschr. Schweiz. Ges.
Nat. 20 : 4 {obscura Millière, 1883, Ann. Soc. Linn. Lyon 29 : 168).

Vleugels donker bestoven, maar de tekening blijft zichtbaar. Seitz

4, pi. 4 d, nr. 3 {,,cubkularia"). Putten, Boekhorst, Lochern, Laren-
N.H., Amsterdam, Overveen (Z. Mus.); Apeldoorn (de Vos);
Heemstede (Herwarth); Haarlem, Wassenaar (Wiss.).

6. f. cubicularia Peyerimhoff, 1862, Buil. Soc. Hist. nat. Colmar
2 : 156. Vleugels eenkleurig donkergrijs of zwartachtig, zonder
tekening. -Svenska Fjärilar, pi. 34, fig. 2 e. Dominant ten opzichte

van de typische vorm (Cockayne, 1916, Journal of Genetics 5 :

86). Haarlem, Overveen (Z. Mus.); Wassenaar (Wiss.).

7. Dwergen. Aalten (Sch.); Zeist (Gorter); Wassenaar (Wiss.);
Meerssen (Rk.).

619. S. dimidiata Hufn. Verbreid door het gehele land op allerlei

gronden. Bekend van Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en
Texel.

2 gens., de eerste van half Juni tot in de tweede helft van Aug.
(15-6 tot 19-8), de tweede, die partieel is en slechts in sommige
jaren voorkomt, van eind Aug. tot eind Septr. (28-8 tot 30-9).

Var. 1. f. delictata Prout, 1913, Seitz 4: 99. De donkere vlek-

ken aan de achterrand der wis. ontbreken geheel. Culot, fig. 73 ;

Svenska Fjärilar, pi. 33, fig. 27 b. Colmschate (Lukkien); HoU.
Rading, Hilversum (Doets); Amsterdam (v. d. M.); Hillegom (Z.

Mus.); Wassenaar (Wiss.).
2. f. lutescens nov. Grondkleur der vleugels strogeel, de distaal-

^) Zeiler writes that calcearia is identical with his var. e, the white colour

form, of his australis (1847, Isis: 511), the South European form of S. virgw
latia. It seems to me quite correct to use the name for the white colour form
of every subsp. of the moth.

2) The space between second transverse line and fringe powdered with dark,

so that a broad dark band along the hind margin results ; for the rest normal.

^) Wings with strikingly enlarged central shade.
^) Ground colour yellowish brown.
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vlekken der wis. opvallend donker i
) . Twello, 2 ( Cold. )

.

3. f. fuscomarginata nov. Voor- en avis. met sterk verdonkerde
achterrand, zodat de gewone donkere vlekken niet meer opvallen^).

Lobith (Sch.); Hatert (Wiss.).

4. f. mediofasciata nov. Voor- en avis. met opvallend duidelijke

middenschaduw^). Lonneker (v. d. M.); Colmschate (Lukkien);

Doetinchem (Cold.).

5. f. suffusa nov. Vleugels geheel met zwarte schubben bestoven,

maar tekening duidelijk^). Arnhem (gevangen en ab ovo, uit welke
kweek ook enkele overgangen en typische exx. stammen ; zeer

waarschijnlijk erfelijke vorm), Lochem (trans.) (Z. Mus.).

620» S. subscriceata Hw. Uitsluitend in het Zuidwesten van het

land aangetroffen, vooral in de kuststreek.

In Denemarken zijn enkele exx. bekend van Seeland en Funen.
In het omringende Duitse gebied alleen bekend uit de Rijnprovin-

cie, waar de soort eerst kort geleden in de Hunsrück werd ontdekt,

en van de ,, Mittelrhein". In België uitsluitend; bekend uit het uiterste

Zuiden (Virton). In Groot-Brittannië verbreid in Engeland en
Wales, zeldzaam in Schotland. In Ierland zeer lokaal, in de zuide-

lijke helft gewoon.
2 gens., de eerste half Mei tbt eind Juli (14-5 tot 31-7), de

tweede, ongetwijfeld zeer partieel, in Septr. (alleen een ex. van
3-9-1926 van Middelburg in Z. Mus.).

V i n d p 1. Z.H.: Rockanje, Numansdorp, Dordrecht (op een
klein plekje aan de spoorlijn naar Sliedrecht, teste Jch.). Zl.: Haam-
stede, Middelburg.

Var. 1. f. impuncta nov. Zie p. (557). Zeldzaam onder de
soort.

621. S. trigeminata Hw. Slechts één reeds zeer oude Nederlandse
vangst is van deze soort bekend. De vlinder komt niet in Dene-
marken voor. In het omringende Duitse gebied alleen bekend uit de
Rijnprovincie (Stromberg, Idar-Oberstein en Eifel). In België op
verschillende plaatsen in de Ardennen aangetroffen, een vliegge-

bied, dat dus samenhangt met het Duitse. In Engeland alleen be-

kend uit de zuidelijke graafschappen (ook die tegenover onze kust),

lokaal, maar plaatselijk niet ongewoon. Ook van een Schotse vind-

plaats vermeld, doch niet in Ierland voorkomend.
Het Nederlandse ex. is niet gedateerd.

V i n d p 1. N.H. : De Ghp, 1 S zonder datum (L. Wag.). (Ver-
meld door SnellenvanVollenhoven, 1 873, Tijdschr. voor
Entom. 16: LXXV).

^) Ground colour of the wings straw yellow, the distal spots of the fore wings
strikingly dark.

2) Fore and hind wings with strongly darkened outer margin, so that the

usual dark spots no longer contrast.

^) Fore and hind wings with strikingly clear central shade.
*) Wings completely powdered with black scales, but markings distinct.
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622. S. emarginata L. Verbreid door een groot deel van het land,

niet aan een bepaald biotoop gebonden, maar toch lang niet overal

gewoon.
1 gen., half Juni tot half Aug. (20-6 tot 15-8).

V i n d p 1. Fr.: Terschelhng, Kollum, Beetsterzwaag, Rijs, Wol-
vega. Gr.: Groningen. Dr.: Paterswolde, Norg, Assen, Echteld,

Wijster. Ov.: Agelo, Oldenzaal, Lonneker, Delden, Markelo, Giet-

hoorn. Gdl.: Nijkerk, Putten, Leuvenum, Nunspeet, Apeldoorn,

Twello (zeer zelden op licht), Empe, Laag Soeren. De Steeg, Velp,

Wageningen, Bennekom, Ede; Zutfen, Vorden, Lochern, Aalten,

Bijvank; Nijmegen, Heumen, Hatert, Ophemert. Utr.: Veenendaal,

Groenekan, Soest, Maarseveen, Nigtevecht. N.H. : Holl. Rading,

Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Bussum, Valkeveen, Ankeveen,

Kortenhoef, Muiderberg, Amsterdam, Westzaan, Texel, Heemskerk,

Wijk aan Zee, Overveen, Zandvoort, Aerdenhout, Vogelenzang,

Heemstede. Z.H. : Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Leiden,

Wassenaar, Den Haag, Rotterdam, Krimpen a. d. IJsel, Lekker-

kerk, Dordrecht, Mehssant N.B.: Breda, Princenhage, Ulvenhout,

Rijen, Vught, Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Hilvarenbeek, Deurne.

Lbg. : Plasmolen, Arcen, Venlo, Roermond, Kerkrade, Meerssen,

Gronsveld, Geulem, Gulpen, Epen, Vaals.

Var. De soort is sexueel dimorph : bij het $ is de middenscha-

duw zwak, bij het 5 breed en sterk.

1. f. pallida nov. Grondkleur der vleugels witachtig geeli). Kol-

lum, Ophemert, Haarlem (Z. Mus.); Overveen, Zandvoort (Btk.);

Wassenaar, vers S (Wiss.).

2. f. brunnescens nov. Grondkleur der vleugels bruingeel, dus

veel bruiner dan bij normale exx.^). Aerdenhout, ? (Wiss.).

3. f. mosquensis Heyne, 1899, Soc. Entom. 14: 105. Grondkleur
donker roodachtig bruin, tamelijk dicht bestoven met fijne zwarte
schubben, alleen de voorrand der vleugels en het lichaam licht ;

middenschaduw zeer breed en opvallend, dwarslijnen scherp.

Culot, fig. 191. Blijkbaar een sterk verdonkerde 2 vorm. Uit Ne-
derland alleen in overgangen bekend: Leuvenum (Gold.); Bijvank

(Sch.); Hatert (Wiss.); Holl. Rading (Doets); Breda (Z. Mus.).
4. f. obsoleta nov. De dwarslijnen nauwelijks zichtbaar^). Agelo

(v. d. M.); Zandvoort (Wiss.).

623. S. aversata L. Verbreid op zandgronden en in bosachtige

streken, gewoon. Ook hier en daar in het lage land aangetroffen :

Amsterdam, Middehe, Zevenhuizen. Bekend van Schiermonnikoog.

2 gens., de eerste begin Juni tot half Aug. (6-6 tot 11-8), de
tweede is zeer partieel en vhegt van de tweede decade van Aug. tot

begin Septr. (11-8 tot 6-9). „Deze tweede gen. komt hier in Twello
slechts in enkele jaren voor. De 3 exx. van 17-8-39 horen zeer

^) Ground colour of the wings whitish yellow.
~) Ground colour of the wings brown-yellow, so much browner than with

normal specimens.
•'*) The transverse lines hardly visible.



(577) NEDERLANDSEMACROLEPIDOPTERA. 167

waarschijnlijk hiertoe, evenals het ex. van 11-8-34, waarbij ik een

V. (vers) heb aangetekend" (Coldewey in litt.).

Var. 1. f. aversata L., 1758, Syst. Nat., ed. X: 526. Vleugels

grijsachtig met donkere middenband. Seitz, pi. 4 g, fig. 5 ; Svenska
Fjärilar, pi. 34, fig. 10 a. Niet al te talrijk, maar stellig op vrijwel

alle vindplaatsen aan te treffen.

2. f. lividata Clerck, 1759, Icônes 1, pi. 5, fig. 10. Als de vorige

vorm, maar bovendien ook de ruimte tussen subterminaallijn en

achterrand donker bestoven. Sv. Fjärilar, I.e., fig. 10 b. Paterswolde

(Wiss.); Apeldoorn (de Vos); Arnhem (Z. Mus.); Bennekom (v.

d. Pol); Ruurlo (7); Breda (28); Nijmegen (Bo.); Zeist, Soest

(Br.); Wijk aan Zee (v. d. M.).

3. f. remutata L., 1758, Syst. Nat., ed. X: 528 {spoliata Stgr.,

1870, Horae Soc. Ent. Ross. 7 : 150). Vleugels grijsachtig, vaak met
zwak geelachtige tint (,,flavescentibus" !), zonder de donkere mid-

denband, alleen met dwarslijnen en middenstip. Seitz, I.e., fig. 6 ;

Sv. Fjär., I.e., fig. 10 e. Hoofdvorm.
4. f. aurata Fuchs, 1900, Jahrb. Nass. Ver. 53 : 48. Vleugels geel,

met donkere middenband. South, pi. 46, fig. 5. Vrij zeldzaam, hoe-

wel de vorm vrijwel overal onder de soort voorkomt. Hengelo-Ov.
(Btk.); Nunspeet (Mac G.); Twello, Doetinchem (Gold.); Lun-
teren (Branger); Zutfen (Wilmink); Nijmegen, Bloemendaal,

Haarlem (Z. Mus.); Zeist (Gorter); Kraailo, Driebuis (Vari);

Heemstede (Herwarth); Wassenaar (Br.); Dordrecht (Jch.);

Haamstede, Epen, Plasmolen (Wiss.); Breda (L. Mus.); Roer-

mond (Lek.); Kerkrade (Latiers).

5. f. aureo s pollata Boldt, 1925, Entom. Zeitschr. Frankfurt 39 :

134. Vleugels geel, zonder donkere middenband. South, fig. 4 ;

Svenska Fjär., fig. 10 c. Voorkomen ongeveer als de vorige vorm.

Veenhuizen (Waning Bolt); Hengelo-Ov. (Btk.); Colmschate

(Lukkien); Deventer (Gold.); Apeldoorn (de Vos); Luntcren

(Branger); Bennekom, Nijmegen, Alkmaar, Velzen, Overveen (Z.

Mus.); Zeist, Wassenaar (Br.); Bussum (Vari); Middelie (De
Boer); Haarlem, Overveen (Heezen); Driebuis (Van Berk); De
Glip (L. Wag.); Vasse, Wassenaar, Ginneken, Epen (Wiss.);

Den Haag, Breda (L. Mus.); Eindhoven (Verhaak); Helmond

( Visser )i Roermond (Lek.); Gulpen, Wittem, Eperheide (v. d. M.).

6. f. diluta Hannemann, 1917, Int. ent. Zeitschr. Guben 11 : 57.

Grijze gehande vorm, waarbij de buitenste dwarslijn van de band
ontbreekt, zodat de tekening onscherp wordt. Ik reken er ook de

exx. toe, waarbij juist de binnenlijn ontbreekt (komt meer voor).

Ommen, Arnhem, Wijk aan Zee (Z. Mus.); Den Haag (L. Mus.).

7. f. auro-diluta Hannemann, 1917, I.e. Als 6, maar grondkleur

geel. Nijmegen, Overveen, Venlo (Z. Mus.).

8. f. dilutata Preissecker, 1923, Verb. zool. -bot. Ges. Wien 72 :

(93). Ruimte tussen middenschaduw en buitenste dwarslijn zwak,

maar toch nog duidelijk, donkerder dan de rest van de vleugels ;

middenschaduw en beide dwarslijnen zwak ontwikkeld. Extremer

dus dan de beide voorgaande vormen. Twello (Gold.); Lochern,

Soestdijk, Breda, Plasmolen (Z. Mus.); Wassenaar (Wiss.).
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9. f. latef asciata Wehrli, 1913, in Verbrodt, Schmett. Schweiz 2 :

638. De band op de voorvls. 20 verbreed, dat de donkere midden-

stip er in valt. Culot, fig. 188. Groningen (De Gavere, 1867, Tijd-

sehr, voor Ent. 10 : 211); Wassenaar (Wiss.).

10. f. tenuifasciata nov. De donkere middenband sterk ver-

smald^). In L. Mus. een inlands ex. zonder vindplaats.

1 1

.

f . suffusa nov. De gehele grondkleur zwart bestoven, waar-

door een grijze tint ontstaat, de dwarslijnen normaal2). Berg en Dal,

Nijmegen (Z. Mus.).
12. f. unilineata nov. Ongebande exx., waarbij alleen de buiten-

ste dwarslijn op voor- en avis. over isS). Groenekan (Berk); Epen
(Wiss.).

13. f. impuncta nov. Zie pag. (557). Een klein ex. van Naalden-

veld, tegelijk lividata (Wiss.).

De middenstip der wis. staat in de regel wortelwaarts van de

middenschaduw, maar bij alle daarvoor in aanmerking komende vor-

men komen exx. voor, waarbij de stip de middenschaduw raakt. Zij

zijn echter ver in de minderheid.

Genetica. Hawkins (1937, Entomologist 70 : 25—27) en

Bergmann (1938, Entom. Zeitschr. Frankf. 52: 247) hebben

zich bezig gehouden met het onderzoek van de erfelijkheid van ver-

schillende vormen. Beiden vonden, dat de gebande vorm dominant
is over de ongebande, terwijl Bergmann ontdekte, datì de gele

grondkleur recessief is ten opzichte van de typische grijsachtige.

Een serie gebande exx. maakt overigens volstrekt geen homo-
gene indruk. De band varieert sterk in intensiteit. Waarschijnlijk is

deze afhankelijk van de werking van polymère factoren. Dat fac-

toren van deze zelfde groep ook de verdonkering van de achter-

rand van f. lividata zouden veroorzaken, is in elk geval niet zeker,

omdat ook bij de ongebande exx. dieren met verdonkerde achterrand

voorkomen.
(Zie ook nog Cockayne, 1945, Ent. Record 57: 41, die de

erfelijkheid van de nog niet uit ons land bekende f. amoenata Fuchs
behandelt).

624. S. inornata Hw. Verbreid op de zandgronden, ook in de
duinen, over het algemeen geen gewone soort.

2 gens., de eerste eind Juni tot half Aug. (28-6 tot 12-8), de
tweede, die zeer partieel is, en alleen onder gunstige omstandigheden
verschijnt, van de tweede helft van Aug. tot begin Octr. (23-8 tot

3-10). Vooral de warme zomer van 1947 leverde verscheiden exx.

van deze gen.

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Schoonoord. Ov. : Elzen, Ol-

^) The dark central band strongly narrowed.
2) The whole ground colour powdered with black, which causes a grey tint,

the transverse lines normal.
[The form has genetically doubtless nothing to do with the quite blackish

f. atrata Fuchs.]

^) Specimens without the dark band in which only the outer transverse line

on fore and hind wings is present.
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denzaal, Lonneker, Colmschate. Gdl. : Putten, Leuvenum, Apeldoorn,
Twello (tamelijk weinig), Dieren, Velp, Arnhem, Oosterbeek,
Wolfheze, Bennekom, Ede ; Warnsveld, Boekhorst, Aalten, Doetin-
chem, Lobith ; Beek-Nijm., Nijmegen, Malden, Hatert, Groesbeek.
Utr. : Doorn, Driebergen, Soest. N.H. : Holl. Rading, Hilversum,
Laren, Bussum, Schoorl, Wijk aan Zee, Velzen, Haarlem, Over-
veen. Bentveld, Aerdenhout, Zandvoort. Z.H. : Hillegom, Wasse-
naar, Den Haag, Loosduinen. N.B. : Bergen op Zoom, Breda,

Deurne. Lbg. : Venlo, Roermond, Kerkrade.

Var. 1. f. agrostemmata Guenée, 1858, Spec. Gén Lép. 9: 512.

Tekening zwak, lijnen nauwelijks zichtbaar. Culot, fig. 183. Apel-
doorn (Wiss.) ; Nijmegen (Z. Mus., Gold., Wiss.).

2. f. impuncta nov. Zie pag. (557). Nijmegen (Z. Mus.).

Scopula Schrank.

625. S. immorata L. Tot nog toe slechts 1 werkelijk betrouwbaar
ex. uit Nederland bekend! Wel staat in Bouwst. 2: 203 (1856):

,, Gelderland : Harderwijk, Putten enz. in Mei, Aug. en Septr. (v.

M. d. Rooij)", maar terecht hebben zowel Snellen (1867, De
Vlinders 1 : 564) als T er H aa r (1899-1904, Onze Vlinders, ed. I:

257), deze opgave verworpen. Zeer waarschijnlijk heeft Van
Medenbach een of andere vorm van Ematucga atomatia L.

voor deze soort aangezien. Ook Prout schrijft (1913, Seitz 4:

57), dat immorata dikwijls in heidestreken tegelijk met atomaria

vliegt en dan licht over het hoofd gezien kan worden. Verwarring
in omgekeerde zin is dus evenmin uitgesloten, vooral een eeuw gele-

den. Dat de soort in onze literatuur als ,, inlands" beschouwd wordt,

berustte tot nog toe uitsluitend op de mededeling van Snellen
(I.e.) : ,,In de collectie van wijlen den heer van Eijndhoven bevon-
den zich exemplaren uit Gelderland". Gepubliceerd heeft Van
Eijndhoven deze vangsten nergens (al schrijft T e r H a a r van
wel) en het enige ex., dat nog bestaat, is bovendien ongeëtiketteerd,

zodat we van de eventuele vindplaats niets met zekerheid weten.

Bovendien staat in het ex. van de Bouwstoffen, dat vroeger aan
Van Eijndhoven behoord heeft (nu in het bezit van C o 1-

dewey) geen aantekening van een vindplaats, zodat er geen
enkele zekerheid is, dat eerstgenoemde de soort inderdaad zelf

hier te lande gevangen heeft.

In Denemarken op de eilanden en in Jutland (hier zeldzaam).

In Sleeswijk-Holstein lokaal ; in Hannover niet zeldzaam bij de stad ;

in Westfalen bij Waldeck en in 1922 bij Bottrop ; in de Rijnprov.

bij Bonn. In België alleen lokaal in het Zuidoosten. In Groot-Brit-

tannië alleen aangetroffen op een heideachtige plek in Sussex, waar
de soort nog steeds voorkomt. De vondsten in Gelderland hangen
blijkbaar samen met die in Westfalen.

Als regel in onze streken 1 gen., maar van Nederlandse vliegtijd

uiteraard weinig bekend.
Vin dpi. Gdl.: Vorden, JuH 1901, 1 $ (Mus. Rd., gevangen
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door Lindemans). Bovendien bevindt zich in L. Mus. een ex.

e coll. Snellen met etiket : „ex coll. V. Eijndhoven".

626. S. corrivalaria Kretschmar. Slechts van enkele moerassige

plaatsen ten Zuiden van Nijmegen bekend en ook uitsluitend op
zulke terreinen te verwachten. Kretschmar (1862, Berliner

Entom. Zeitschr. 6: 136) schrijft in zijn oorspronkelijke beschrij-

ving eveneens, dat de vhnder voorkomt op ,, Moorwiesen", dus
moerassige weiden, en overdag met vlak uitgespreide vleugels op
de bovenzijde van de bladeren der moerasplanten zit. De soort is

slechts van weinige Europese vindplaatsen bekend. In Denemarken
is zij aangetroffen op Falster, waar zij in 1938 ontdekt werd in een

moeras en in talrijke exx. gevangen werd. In het gehele omringende
Duitse gebied werd corrivalaria alleen op een paar plaatsen in de
Rijnprovincie gevonden. P ü n g e 1 e r vermeldt de vlinder uit het

Gangelter Bruch (vlak over de grens bij Schinveld), dat nu echter

vrijwel geheel gecultiveerd is. Müller en Jung vingen hem in

1937 op licht bij Elmpt (10 km oostelijk van Swalmen) aan de

rand van een bijna geheel verlande plas (1942, Iris 56: 133). Er
bestaat dus nog alle kans, dat de vlinder op de weinige resterende

moerassige plaatsen aan de Limburgs-Duitse grens te ontdekken is.

Het is overigens een soort, die groot gevaar loopt hier uit te sterven,

daar haaf biotoop door ontginning steeds meer verdwijnt.

In België aangetroffen in de moerassen van Herbières bij Hau-
trage (Henegouwen). Niet bekend uit Grooti-Brittannië.

1 gen., half Juni tot half JuH (21-6 tot 12-7). (Bij Elmpt 12-6

gevangen, dus ook bij ons reeds in de eerste Juni-helft te vinden).

V i n d p 1. Gdl. : Hatert (Boldt leg., door de aanleg van het

Maas- Waal kanaal zijn de Hatertse Vennen vrijwel geheel ver-

dwenen !). Lbg. : uitsluitend bekend uit het veen aan de voet van
de Sint Jansberg ten O. van de Plasmolen en ten N. van Gennep
(vandaar, dat deze beide plaatsnamen, soms ook Mook, telkens in

onze literatuur genoemd worden). Snellen ontdekte de vhnder
daar in 1878, Brants vond hem later herhaaldelijk terug en
kweekte hem ook met succes uit het ei.

Var. Snellen (1882, Vlinders van Ned. 2: 1170) schreef,

dat zijn inlandse exx. veel sterker zwart bestoven waren en hun te-

kening donkerder was dan bij enige exx, uit Duitsland, die hij bezat.

Bentinck (1924, Entom. Berichten 6: 247) is nog veel positie-

ver : ,, Opmerkelijk is het, dat de exemplaren uit Limburg aanmer-
kelijk in kleur verschillen van de Noordduitse exemplaren". Dit
verleidde Pr out (1935, Seitz 4, Suppl. : 43) er toe een nieuwe
subsp. limburgensis te benoemen. Dahmenjung ( 1942, I.e.) be-
twijfelden reeds sterk, of deze naam enige reden van bestaan had,

daar de Elmpter exx. geheel overeenstemden met de Noordduitse en
het natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk is, dat 60 km verder in het-

zelfde biotoop en op een vindplaats, die vroeger door een rij van
moerassen langs de grens samenhing met de Duitse, een andere
subsp. zou voorkomen.

Ik heb deze kwestie grondig onderzocht en het resultaat gepubh-
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ceerd in Zeitschr. Wiener entom. Ges. 29: 213 —216 (Juli 1944).

Daar ik de separata echter nooit ontvangen heb en van het Juli-

nr. maar een heel enkel ex. in Nederland aankwam, zal ik kort mijn

conclusies herhalen. Onze exx. behoren n i e t tot een aparte subsp.

Deze onjuiste bewering is ontstaan door een veel te gering verge-

lijkingsmateriaal en door het niet raadplegen van de oorspronke-

lijke beschrijving. De door Kretschmar beschreven en afge-

beelde (I.e., pi. 1, fig. 6 a 5,6b ? ) vorm is een donkere, met dui-

delijke dwarslijnen en donker bestoven onderzijde der voorvls. met
nog donkerder dwarslijnen. Dit is precies dezelfde vorm als die,

waartoe de 8 exx. uit coll.-B e n t i n c k behoren, alle afkomstig uit

dezelfde eikweek van Brants. P r o u t's limburgensis is daar-

door een synoniem. Naast deze donkere vorm komt ook een lichte

voor met niet opvallend afstekende dwarslijnen en niet opvallend

donker bestoven onderzijde. Deze vorm lijkt sterk op de roomwitte

vorm van Scopula immutata L. ToevalHg behoren nu alle Duitse

exx., die ter vergelijking beschikbaar waren (5 in het Leids Mu-
seum, 1 in coll.-B e n t i n c k, bovendien nog 2 in Zool. Mus. Am-
sterdam) tot deze lichte vorm. Maar in laatstgenoemde collectie be-

vinden zich Nederlandse exx., die volkomen met deze lichte vorm
overeenstemmen. Ook overgangen komen voor (Nederlandse exx.

en 1 uit Polen in Z. Mus. ! ) Dat de exx. van de eikweek van

1921/22 (ook in Amsterdam zijn er enige) alle tot de donkere (ty-

pische) vorm behoren, wijst er op, dat we óf met een erfelijke vorm
te doen hebben, óf met een modificatie, die ontstaat onder invloed

van bepaalde oecologische factoren („environmental factors"), daar

alle exx. natuurlijk onder dezelfde omstandigheden werden opge-

kweekt.
De zg. ,,Noordduitse" vorm, de hchte, die dus van de donkere

typische afwijkt, noemde ik :

1. f. pseudo-immutata Lpk., 1944, Zeitschr. Wiener ent. Ges. 29 :

216. Grondkleur geelachtig wit tot bruinachtig wit, dwarslijnen niet

scherp afstekend, onderzijde der wis. zwak donker bestoven.

„Mook" (Z. Mus.).

627» S. umbelaria Hb, Uiterst zeldzaam, al vele jaren niet meer
w^aargenomen. Niet bekend uit Denemarken. In het omringende
Duitse gebied alleen bekend van Düren ten N.W. van Keulen. In

België alleen aangetroffen in het uiterste Zuiden van de provincie

Luxemburg (voorloper van het Franse vHeggebied!). Niet in Groot-

Brittannië aangetroffen.

De Nederlandse vindplaatsen zijn wel de uiterste voorposten van

het areaal in West Europa. Blijkbaar is de vlinder niet in staat

zich duurzaam in dit grensgebied tie handhaven.

1 gen. Alle vangsten zijn van Juni.

V i n d p 1. Gdl. : Apeldoorn (Kallenbach, meegedeeld door

Snellen, 1906, Tijdschr. voor Entom. 49 : 207) ; Oosterbeek, 2-6

en 23-6-1867 (Z. Mus.); Ede, 20-6-1849 (Z. Mus.). Lbg. : Val-

kenburg, 7-6-1895 (Z. Mus.).



172 B. T. LEMPKE, CATALOGUSDER (582)

628. S. nigropunctata Hufn., 1767 {strigilaria Hb., 1796—99).

Vooral verbreid in bosachtige streken in het Oosten van het land,

in het Westen veel minder. In dit verband is het wel interessant op

te merken, dat de vlinder in Engeland alleen bekend is uit Kent.

1 gen., eind Mei tot half Aug. (25-5 tot 13-8). Een (partiële) twee-

de gen. is hier in natura nog nooit waargenomen. Wel bevinden

zich in Z. Mus. enkele ab ovo exx. (zonder vindplaats), die 20 en

21-9-1880 uitkwamen.

V i n d p 1. Fr. : Hemrik. Gr. : Groningen, Meeden. Ov. : Vasse,

Reutum, Borne, Hengelo, Lonneker, Holten, Colmschate, Giet-

hoorn. Gdl. : Putten, Hulshorst, Leuvenum, Nunspeet, Apeldoorn,

Twello (vrij gewoon), Ellecom, Oosterbeek, Wolfheze, Renkum,
Wageningen, Ede, Lunteren ; Almen, Boekhorst, Lochem, Bar-

chem. Baak, Vorden, Ruurlo, Winterswijk, Aalten, Doetinchem,

Bijvank, Montferland, Babberich ; Berg en Dal, Beek-Nijm., Nij-

megen, Heumen, Hatert. Utr. : Rhenen, Soestduinen. N.H. : Voge-
lenzang. Z.H. : Den Haag. Zl.: Kapelle. N.B.: Princenhage, Breda,

Ginneken, Ulvenhout, Rijen, Hilvarenbeek, Eindhoven, Nuenen.

Lbg. : Plasmolen, Ottersum, Roermond, Echt, Bunde, Meerssen,

Houthem, Geulem, Bemelen, Maastricht, Gronsveld, Valkenburg,

Schin op Geul, Voerendaal, Kerkrade, Rolduc, Gulpen, Eperheide,

Epen, Lemiers.

Var. 1. f. anastomosaria Preissecker, 1926, Verh. zool. -bot. Ges.

Wien 74-75: 182. De eerste dwarslijn en de middenschaduw ge-

heel of gedeeltelijk samengevloeid. Twello (alleen links. Gold.).

2. f. basinuda nov. Op de wis. ontbreekt de binnenste dwars-
lijni). Ede, Venlo (Z. Mus.); Plasmolen, Epen (Wiss.).

3. f. crassestrigata nov. Alle of de meeste dwarslijnen verdikts).

Rhenen (Doets).

629» S. ornata Scopoli. Verbreid op zandgronden (ook in de

duinen) en in bosachtige streken, echter nog niet in het Noorden
van het land aangetroffen

Twee in elkaar overgaande generaties, de eerste van begin Mei
tot begin Juli (9-5 tot 6-7, af gevlogen ex.), de tweede van de eerste

helft van JuU tot half Septr. {7-7, gaaf ex. van Venlo, tot 11-9).

V i n d p 1. Ov. : Olst, Deventer, Colmschate. Gdl. : Harderwijk,

Nunspeet, Twello (weinig), Voorst, Ellecom, Velp, Arnhem ; Zut-
fen, Warnsveld, Eefde, Aalten, Doetinchem, Babberich, Bijvank,

Lobith ; Berg en Dal, Huisen, Lent, Nijmegen. Utr. : Grebbe, Rhe-
nen, Doorn. N.H. : Bussum, Egmond aan Zee, Castricum, Wijk
aan Zee, Driebuis, Bloemendaal, Haarlem,, Overveen, Aerden-
hout, Vogelenzang, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Was-
senaar, Meiendel, Scheveningen, Den Haag, Ouddorp, Kralingen

(1870, Kallenbach). N.B.: Breda, 's-Hertogenbosch, Vught, Cuyck.
Lbg. : Mook, Venlo, Tegelen, Roermond, Echt, Sittard, Meerssen,

Maastricht, Bemelen, Houthem, Geulem, Valkenburg, Schin op

^) On the fore wings the basal Hne fails.

2) All or most transverse lines thickened.
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Geul, Ransdaal, Rolduc, Kunrade, Gulpen, Heijenraat, Epen, Wijl-

re, Vaals.

Var. 1 . f. obsoleta nov. De donkere tekening aan weerszijden

van de golflijn ontbreekt bijna geheel, het achterrandsveld van
voor- en avis. daardoor slechts flauw verdonkerdi). Bemelen, 1939

(Rk.).

630. S. decorata Schiff. Sporadisch waargenomen in heideach-

tige streken. De meeste vangsten zijn al van oude datum ; het lijkt

er dan ook op, dat de vlinder hier vroeger meer voorkwam dan nu^ )

.

In Denemarken alleen bekend van Bornholm. In het omringende
Duitse gebied vroeger bij Hamburg (laatste vangst in 1892), bij de

stad Hannover ( in tientallen jaren niet meer waargenomen), in de

omgeving van Munster en te Mombach bij Mainz. Ook hier dus

een duidelijke achteruitgang.

In België zeer plaatselijk aangetroffen op droge terreinen in de

provincie Limburg (o.a. Beverlo). Niet bekend uit Groot-Brittan-

nië en Ierland.

Blijkbaar slechts 1 gen. in ons land, van begin Juli tot in de

tweede helft van Aug. (8-7 tot 20-8).

V i n d p 1. [Dr.: Diever, zie noot 2] . Ov.: Elzen, 16-7-1942, 4 S S

(v. d. M.); Rijssen, 8-7-1942, ? (dez.). Gdl. : De Steeg, Juh 1889

(Z. Mus.); Velp, 2 exx. z. d. (De Roo van Westmaas ; vermeld :

1863, Tijdschr. voor Ent. 6: 171). Utr. : De Bilt, 20-8-1876 (L.

Mus.); Soest, 20-7-1872, $ (Kallenbach). N.H. : Hilversum, 17-7-

1881 (Z. Mus.). Lbg. : Venlo, 20-7, ? (Z. Mus.).
Var. 1. f. decorata Schiff. De vlekken op de avis. tussen post-

discaallijn en golflijn licht blauwgrijs, op de wis. de derde en vier-

de van de binnenrand af en de bovenste drie, de andere donker

bruinachtig. Het ex. van Hilversum is een overgang tussen decorata

en aequata, waarbij de hchte vlekken reeds iets bruinig getint zijn

en daardoor in kleur tussen beide vormen instaan. Ook de 3 5 5

van Elzen en het ex. van Rijssen (v. d. M.) zijn zulke overgangen.

2. f. aequata Stgr., 1879, Horae Soc. Ent. Ross. 14: 440. Alle

vlekken langs de achterrand der vleugels donkerbruin, waardoor
deze vorm donkerder is dan de typische. Alle andere Nederlandse

631. S. rubiginata Hufn. Verbreid op de zandgronden van het

gehele land. 2 gens., de eerste van de tweede helft van Mei tot

half Juh (21-5 tot 18-7), de tweede eind JuU tot eind Septr. (25-7

tot 25-9). Waarschijnlijk is er geen scherpe grens.

V i n d p 1. Fr. : Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Gr. :

1) The dark markings on both sides of the subterminal line fail almost com-
pletely, the marginal area of both wings therefore only feebly darkened.

2) De Gavere (1867, Tijdschr. voor Entom. 10: 211) schrijft: „Très

commun dans les bruyères à Die ver." Snellen noch Ter Haar vermelden

deze vindplaats. Helaas is geen enkel ex. in de musea aanwezig. Ik zou echter

niet weten, met welke vlinder uit dit biotoop decorata verwisseld kan worden.

Met het oog op de klaarblijkelijke achteruitgang van de soort in later tijd is haar

vroegere voorkomen op de Drentse heiden zeer wel mogelijk.
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Groningen. Dr.: Peizerwolde, Veenhuizen. Ov.: Denekamp, Elzen,

Lonneker, Ommen, Raalte. Gdl. : Harderwijk, Putten, Leuvenum,

Apeldoorn, Twello (slechts 1 ex. op licht), Émpe, Hoenderlo, Loe-

nen, Laag Soeren, Zijpenberg, Rhederhei, De Steeg, Beekhuizen,

Rozendaal, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Bennekom, Ede, Lun-

teren ; Boekhorst, Lochem, Vorden, Barchem, Groenlo, Aalten,

Varseveld, Doesburg, 's-Heerenberg, Montferland, Bijvank, Lobith;

Nijmegen, Groesbeek. Utr. : Leersum, Doorn, De Bilt, Groenekan,

Soest, Soestdijk, Lage Vuursche. N.H. : Hilversum, Laren, Blari-

cum, Bussum, Naarden, Amsterdam, Zaandam, Texel, Camp, Wijk
aan Zee, Driebuis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Bentveld,

Aerdenhout, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Wassenaar,

Den Haag, Monster, Hoek van Holland, Oostvoorne, Rockanje,

Ouddorp. Zl. : Domburg, Zoutelande. N.B. : Zundert, Breda,

Bavel, Rijen, Loon op Zand, Tilburg, Oisterwijk, Deurne, Helena-

veen. Sint Antonis. Lbg. : Mook, Plasmolen, Venlo, Tegelen, Bel-

feld, Roermond, Mehck, Meerssen, Vaals.

Var. 1. f. mbiginata Hufnagel, 1767, Beri. Mag. 4 : 610. „Rost-

farbig mit 3 dunklern ausgeschwungenen Querstreifen". De ty-

pische vorm heeft dus een bruinachtige, iets rood getinte grond-

kleur. De grote meerderheid onzer exx. behoort tot deze vorm, die

overigens nogal in tint varieert, soms donkerbruinachtig geel zon-

der enig spoor van rood is, dan weer een enigszins grijze tint ver-

toont.

2. f. rubricata Schiff., 1775, Syst. Verz. : llQi). Grondkleur der

vleugels prachtig purperrood. South, pi. 50, fig. 1 ; Seitz, pi. 4 h,

fig. 1 ; Svenska Fjärilar, pi. 33, fig. 18. Veel minder dan de typi-

sche vorm. Lochem, Wijk aan Zee, Rockanje, Domburg (Z. Mus.) ;

Hilversum (Doets); Driebuis (Vari); Overveen (Btk. ); Zandvoort,

Aerdenhout, Wassenaar (Wiss.); Ouddorp (Lpk.).

3. f. clarirufa nov. Grondkleur der vleugels helder lichtrood^).

Wassenaar (Wiss.).

4. f. ochraceata Stgr., 1901, Cat. ed. 3 : 273. Grondkleur der

vleugels geelachtig. Culot, fig. 198. Bussum, Venlo (Z. Mus.); Am-
sterdam (Z. Mus.).

5. f. [uliginosa Strand, 1917. Ent. Mitt. 6: 298. Grondkleur der

vleugels zwartbruin, tekening iets donkerder. Nijmegen, Laren-

N.H. (Wiss.) ; Bussum (Vari) ; Breda (Mus. Rd.).

6. f. brunneomarginata Schawerda, 1916, Verh. zool.-bot. Ges.

Wien 66 : 241. Op voor- en avis. de ruimte tussen postdiscaallijn en
franje eenkleurig donkerbruin, zodat een donkere achterrandsband
ontstaat. Nijmegen (Wiss.).

7. f. pallifasciata nov. Op voor- en avis. de ruimte tussen golflijn

en postdiscaallijn lichter dan de grondkleur, zodat een lichte mid-

^) This is the oldest name for the purple-red form (which is much rarer here

than the typical reddish-brown one). Schiffermüller 's definition ..Röthel-

steinfarbener dunkelstriemigter Spanner" is not very clear, but F a b r i c i u s's

description of S c h i f f.'s specimen(s) (1787, Mantissa 2: 210) ,,alis purpura-
scentibus" settles the question.

-) Ground colour of the wings clear pale red.
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denband ontstaat^), Svenska Fjärilar, pi. 33, fig. 18 (kan natuur-
lijk ook bij andere kleurvorm voorkomen). Leuvenum (Cold.); Rhe-
derhei (Sch.); Hatert, Zandvoort, Wassenaar (Wiss.).

8. f. mfolineata nov. De wortellijn der voorvls. en de midden-
schaduw rood, de golflijn rood beschaduwd2). Laren-N.H. (Wiss.),

632. S. marginepunctata Goeze. De vlinder heeft in ons land twee
ver van elkaar gescheiden vlieg gebieden : de duinen en Limburg.
Bovendien zijn een paar oude vindplaatsen bekend, die als uitlopers

van deze twee territoria beschouwd kunnen worden. De versprei-

ding in ons land wijst sterk op een bevolking vanuit twee verschil-

lende centra.

In Denemarken bekend van Bornholm, waar de vlinder in 1948
in 1 ex. ontdekt werd. In het omringende Duitse gebied aange-
troffen in Hannover (zeldzaam bij de stad en bij Osnabrück),
in Westfalen (Waldeck en in 1922 bij Bottrop) en de Rijnprov.
(vrij gewoon). In België verbreid in het Maasbekken, ook bekend
uit het Forêt de Soignes bij Brussel en uit de duinen langs de
Noordzeekust (aansluitend dus aan onze beide vlieggebieden).

In Groot-Brittannië langs de kust van Engeland en Wales en plaat-

selijk in Z. Schotland. In Ierland gewoon langs de kusten. De
Noordgrens van het verbreidingsgebied loopt dus door ons land.

Twee generaties, die waarschijnlijk zonder scherpe grens in el-

kaar overgaan, de eerste van tweede helft van Mei tot half Juli

(23-5 tot 10-7), de tweede half Juli tot tweede helft van Septr.

(21-7 tot 19-9).

V i n d p 1 . Gdl. : Arnhem (De Graaf, 1863, Tijdschr. voor Ent.

6 : 171 ). N.H. : Haarlem, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort. Z.H.:
Wassenaar, Den Haag, *s-Gravenzande, De Beer, Rockanje, Oud-
dorp, Rotterdam (Snellen, 1867, De Vlinders 1 : 557). Zl.: Westen-
schouwen, Koudekerke, Serooskerke, Groede. Lbg. : Venlo, Roer-
mond, Brunsum, Rolduc, Voerendaal, Valkenburg, Meerssen,
Maastricht, Sint Pieter, Epen.

Var. De vlinder varieert vrij sterk in de tint van de grondkleur.

Sommige exx. zijn donker bestoven, andere zijn juist opvallend
licht door het ontbreken van de geelachtige tint. Geen enkel ex.

behoort echter tot de reeds beschreven melanistische en lichte

kleurvormen.

1, f. gr iseof asciata Turati, 1914, Atti Soc. It. sc. nat. 53: 556,
fig. 3. De ruimte tussen wortellijn en middenschaduw donker ge-
vuld. Wassenaar (Wiss.).

633. S. imitaria Hb. Alleen bekend uit Zeeland (en daar gere-

geld voorkomend) en van een paar oude vindplaatsen in het Oosten
van het land.

Niet bekend uit Denemarken. In het omringende Duitse gebied
nergens aangetroffen (in geheel Duitsland zelfs onbekend), hoewel

^) On fore and hind wings the area between submarginal line and postdiscal

line paler than the ground colour, so that a pale central band results.

^) The basal line of the fore wings and the central shade red, the sub terminal
line shadowed with red.
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de vlinder waarschijnlijk wel in de Rijnprov. te verwachten is. In

België zeer zeldzaam, vermeld van Brussel, Dinant (oude opgaven)

en Virton. In Groot-Brittannië verbreid in Engeland en Wales. In

Ierland zeer lokaal in de Zuidelijke helft. Ook deze soort bereikt in

ons land dus de Noordgrens van haar verbreidingsgebied op het

Continent,

1 gen., half JuU tot begin Aug. (16-7 tot 5-8), vhegtijd hier te

lande echter nog onvoldoende bekend.

Vin dpi. Gdl. : Vorden (reeds vermeld in 1856, Bouwstoffen

2 : 204). Zl. : Domburg, 16-7 tot 3-8-1912 en ab ovo in 1913 (Z.

Mus.); Serooskerke, 16 exx. tussen 26-7 en 5-8-1938 (Br.); Mid-
delburg (vermeld door De Graaf, 1863, Tijdschr. voor Ent. 6 : 171 ).

N.B. : Cuyck, 21-7 en 22-7-1885 (L. Mus. en Z. Mus.).

634. S. immutata L. Verbreid door het gehele land, vooral op

vochtige plaatsen, op allerlei grondsoorten, op de vindplaatsen dik-

wijls gewoon. 1 gen., begin Juni tot eind Aug. (3-6 tot 28-8).

V i n d p 1. Fr. : Terschelling, Kollum, Leeuwarden, Hieslum,

Garijp, Eernewoude, Beetsterzwaag, Peperga, Wolvega, Scher-

penzeel. Gr. : Groningen, De Punt. Dr. : Veenhuizen, Donderen,

Norg, Peize, Assen, Echten, Rolde, Diever. Ov. : Denekamp, Olden-

zaal, Volthe, Vasse, Twekkelo, Lonneker, Borne, Delden, Elzen,

Nijverdal, Okkenbroek, Colmschate, Giethoorn. Gdl. : Nijkerk,

Harderwijk, Putten, Nunspeet, Leuvenum, Assel, Apeldoorn,

Twello (gewoon), Empe, Laag Soeren, Ellecom, Velp, Arnhem,
Bennekom, Lunteren ; Gorsel, Barchem, Lochem, Vorden, Win-
terswijk, Korenburgerveen, Bredevoort, Aalten, Varseveld, Doe-
tinchem, Babberich, Bijvank, Herwen, Lobith ; Nijmegen, Heumen,
Hatert, Groesbeek, Wamel. Utr. : Zeist, Bilthoven, Utrecht, Har-

melen, Maarseveen, Nigtevecht, Soesterveen. N.H. : Holl. Rading,

Kortenhoef, Ankeveen, Weesp, Amsterdam, Aalsmeer, Haarlem-

mermeer, Halfweg, Westzaan, Zaandam, Middelie, Texel, Wijk
aan Zeey Bloemendaal, Zandvoort, Aerdenhout, Vogelenzang. Z.H.:

Hillegom, Noordwijk, Wassenaar, Den Haag, Kijkduin, Oude-
water. Waarder, Zevenhuizen, Kapelle a. d. IJsel, Rotterdam, Dor-

drecht, Heenvliet, Numansdorp, Mehssant, Goeree. Zl. : Dom-
burg, Goes. N.B.: Bergen op Zoom, Princenhage, Breda, Ulven-

hout, Dommelen, Vught, 's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Oirschot,

Sint Michielsgestel, Cuyck, Nuenen, Deurne. Lbg. : Mook, Pias-

molen, Milsbeek, Venlo, Roermond, Thorn, Echt, Brunsum, Kerk-

rade, Voerendaal, Schinveld, Rijckholt, Bunde, Meerssen, Vaals.

Var. 1. f. myrtillata Dadd, 1912, Beri. ent. Z. 57 : (11). Witter

dan de gewone vorm, de donkere beschaduwing aan weerszijden

van de golflijn bijna geheel ontbrekend, waardoor het hele veld

franjewaarts van de derde dwarslijn op voor- en avis. eenkleurig

witachtig is. Wolvega (Wiss.); Apeldoorn, Vorden, Hatert (Z.

Mus.); Twello (Cold.); Amsterdam (v. d. M.); Texel (Lpk.).

2. f. coarctata V. Schultz, 1931, Int. ent. Z. Guben 25 : 179. De
eerste en tweede dwarslijn (vanaf de wortel) staan dicht bij elkaar,
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zodat bijna een smalle band ontstaat. Lonneker (v. d. M) ; Hatert,

Plasmolen (Wiss.); Laag Keppel, 's-Hertogenbosch (L. Mus.).
3. f. juncta nov. De eerste en tweede dwarslijn op de wis. in het

midden door een horizontale dwarsstreep verbondeni). Ankeveen
(Vari).

4. f. S flavescens nov. Grondkleur der vleugels geelachtig. Ex-
treme kleurvorm der $ S^). Lonneker, Volthe, Kijkduin (v. d.

M.); Westzaan (Westerneng); Wolvega, Aerdenhout (Wiss.).
5i f. grisescens nov. Grondkleur der vleugels grijs met witte golf-

lijn voor de achterrand-^). Giethoorn (Branger).

6. Dwergen. Amsterdam (Botzen).

Vrij gewoon zijn exx., waarbij de middenstip der wis. ont-

breekt.

635. S. ternate Schrank, 1802 {fumata Stephens, 1831). Pas in

1948 in één enkel; ex. in ons land ontdekt (C o 1 d e w e y, 1948, En-
tom. Ber. 12 : 296) , zodat het nog niet zeker is, dat we met een indi-

geen te doen hebben, hoewel het biotoop hier genoeg voorkomt.
In Denemarken zowel bekend van de eilanden (behalve Fünen)

als van vele plaatsen in Jutland, op de vindplaatsen (bossen met
Vaccinium Myrtillus L. ) in de regel niet zeldzaam. In Sleeswijk-

Holstein verbreid, tot nog toe van 8 vindplaatsen bekend. In de om-
geving van Hamburg overal in bossen met V. Myrtillus, niet zeld-

zaam. Evenzo in het gebied van de Lüneburger Heide, bij Bremen
en in de omgeving van de stad Hannover. In Westfalen tot nu toe

van 5 vindplaatsen vermeld. In de Rijnprovincie, waar bosbessen
voorkomen, verbreid en plaatselijk talrijk : Krefeld (oude opgave),
Aken, Hohes Venn (hier talrijk in Juni en JuU, Püngeler, p. 77),

Düren, Westerwald, Taunus. In België bekend van enkele vind-

plaatsen in het Oosten : Beverlo (in Limburg !), Hockai. Talrijk in

Schotland en Noord Engeland, verbreid door West Engeland en in

Wales, plaatselijk gewoon. In Ierland zeer zeldzaam, tot nog toe

alleen in het Zuiden.
1 gen. (Juni en Juli in de omringende gebieden); het Nederlandse

ex. was van midden Juni.
" Vin dpi. Gdl. : Twello, 13-6-1948, s op licht (Gold.).

636. S. floslactata Hw., 1809, Lep. Brit.: 351 [remutada Hb.,
1796—1799 ; lactata Hw., 1809, l.c.)4). Algemeen verbreid in bos-

^ The first (basal) and second transverse lines on the fore wings joined in

the middle by a horizontal line.

^) Ground colour of the wings yellowish. Extreme colour form of the $ $ .

^) Ground colour of the wings grey with white subterminal line.

**) Geometra remutaria Hb., 1796 —99, is geen nieuwe naam, maar een ver-

betering van Geometra remutata Schiff., 1775. Ook dit was geen nieuwe naam,
maar een onjuiste interpretatie van Ph. G. remutata Linné, 1758. Daarom heeft

Prout (Seitz 4 : 66) ongetwijfeld gelijk deze namen te verwerpen. Hoewel
lactata Hw. pagina-prioriteit heeft over floslactata Hw., is deze laatste naam
door het Seitz-werk geheel ingeburgerd. De status er van zal echter officieel

geregeld moeten worden.
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achtige streken in het Oosten en Zuiden van het land, in het Westen
veel minder voorkomend.

1 gen., begin Mei tot begin Aug. (6-5 tot 7-8), hoofdvliegtijd

eind Mei en Juni.

V i n d p 1. Fr. : Beetsterzwaag. Dr. : Veenhuizen, Wijster, Vled-
der. Ov. : Oostmarsum, Denekamp, Agelo, Albergen, Volthe, De
Lutte, Hengelo, Almelo, Rijssen, Colmschate, Deventer, Zwolle.
Gdl. : Putten, Ermelo, Hulshorst, Leuvenum, Apeldoorn, Twello
(niet talrijk op licht), Wilp, Empe, Hoenderlo, Laag Soeren, Die-
ren, Ellecom, De) Steeg, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Ren-
kum, Wageningen, Bennekom, Lunteren ; Barchem, Vorden, Ruur-
lo, Winterswijk, Aalten, Bijvank, Babberich ; Berg en Dal, Ubber-
gen, Nijmegen, Hatert, Malden, Groesbeek. Utr. : Amerongen,
Maarn, Zeist, Oud-Leusden, Amersfoort, Soest, Soestdijk. N.H. :

Holl. Rading, Hilversum, Huizen, Valkeveen, Bussum, Bergen,
Overveen, Aerdenhout, Zandvoort. Z.H. : Leiden. N.B. : Bergen
op Zoom, Princenhage, Ginneken, Breda, Ulvenhout, Rijen, Oister-

wijk, Eindhoven, Deurne. Lbg.: Plasmolen, Venlo, Roermond, Me-
lick, Brunsum, Schinnen, Bunde, Meerssen, Bemelen, Houthem,
Geulem, Voerendaal, Wijlre, Gulpen, Wittem, Mechelen ; Eper-
heide. Epen, Vijlen.

Var. 1. f. flavescens nov. Grondkleur der vleugels lichtgeel^).

Volthe, Almelo (v. d. M.); Apeldoorn, $ (de Vos); Wilp, ?

(Gold.); Bijvank, $ (Sch.); Hilversum, $ (Doets); Overveen, ?

(Btk.); Oisterwijk, $ (Mus. Rd.); Epen, $ (Wiss.).
2. f. exstirpata Fuchs, 1901, Ent. Zeitschr. Stettin 62: 133. Alle

dwarslijnen op de vleugels ontbreken. Svenska Fjärilar, pi. 33, fig.

20 b. Bijvank (Sch.); Plasmolen, Epen (Wiss.); Gulpen, Wittem
(v. d. M.).

3. f. anastomosaria Preissecker, 1923, Verh. zool. -bot. Ges. Wien
72 : (94). Op de wis. raken de eerste en tweede dwarslijn elkaar

geheel of gedeeltelijk. Wolfheze, Malden, Soestdijk, Oisterwijk (Z.
Mus.); Bijvank (Sch.); Hilversum (Doets); Overveen (Btk.); Bre-
da (Mus. Rd.).

4. f. quadripuncta nov. Zowel de voor- als de avis. met een dui-

delijke middenstip'- ) . P r o u t ( 1 9 1 3, Seitz 4:66) zegt, dat deze vorm
zeer zeldzaam is, maar in ons land is hij bijna overal onder de
soort te vinden.

5. f. impuncta nov. Zie pag. (557). Veel zeldzamer. Apeldoorn,
Nijmegen, Epen (Wiss.); Bijvank (Sch.); Bussum, Breda (L.

Mus.); Gulpen (v. d. M.).
Terato 1. ex. Zeer smalle voor- en avis. Wijlre (Mus. Rd.).

637. S. emutaria Hb. Uitsluitend bekend uit het Westen van
het land, vooral in het duingebied.

Niet in Denemarken aangetroffen. In het omringende Duitse ge-
bied alleen bekend van de Wadden-eilanden Sylt en Borkum.

^) Ground colour of the wings yellowish.

-) Both fore and hind wings with a distinct central spot.
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Niet bekend uit België, maar daar misschien in het duingebied te

verwachten. In Engeland uitsluitend in enige Zuidelijke graafschap-

pen langs de kusten van de. Noordzee en Het Kanaal (Essex, Kent,

Sussex, Hampshire en Dorset).

[In Frankrijk komt de vlinder in het Zuiden en Westen vooi',

maar is niet noordelijker gevonden dan de Vendée. Verder is hij

ook bekend van Zuid-Tirol, Kustland, Kroatië, Dalmatië, Honga-
rije en Zevenburgen, maar is overigens een bewoner van Zuid-
Europa en Noord-Afrika. Zijn voorkomen in ons land is dus uiterst

merkwaardig. Vermoedelijk een relict uit het warme Atlanticum.]

1 gen., begin Juli tot eind Aug. (5-7 tot 30-8). (Zie echter het

ex. van Van Goethem).
Vin dpi. Fr. : Ameland-Nes, 20 en 24-7-1939 (Br.); Vlieland-

Meeuwenduinen, 5-7 en 11-7-1937 (Z. Mus.). N.H. : Texel, 13-7-

1912 (Jch.) en 1916 (Doorman, 1919, Tijdschr. voor Ent. 61:
LVI). Z.H.: Vlaardingen. 30-8-1945 (Van Katwijk). Zl. : Wes-
tenschouwen, 21-8-1936 (Br.); Domburg, 5-8-1913 (Z. Mus.); Se-

rooskerke, 24-8-1938 (Br.); Koudekerke, 8-8-1939 (Br.); Kapelle,

10-8 en 11-8-1897 (de Vos). N.B.: Bergen op Zoom, Juni (Van
Goethem, 1911, Tijdschr. voor Ent. 54: Lil).

Rhodostrophia Hb.

638. R. vibicaria Clerck. Verbreid op droge zandgronden in het

Oosten en vooral in de duinen, in het Zuiden weinig aangetroffen.

Stellig slechts 1 gen. (ab ovo gekweekte exx. kwamen bij mij pas

in Juli uit), eerste helft van Juni tot eerste helft van Aug. (13-6 tot

9-8). In coll. -F r a n s s e n (Mus. M.) bevindt zich een ex. van
Den Haag, gedateerd 13-5-1920. Als deze datum juist is, valt hij

toch wel volkomen buiten de normale vliegtijd.

V i n d p 1. Fr. : Terschelling, Oldeberkoop. Gdl. : Harderwijk,
Garderen, Ermelo, Hoenderlo, Apeldoorn, Woeste Hoeve, Terlet,

Dieren, Velp, Arnhem, Eiden, Oosterbeek, Wolfheze ; Vorden,
Aalten ; Berg en Dal, Nijmegen, Malden, Groesbeek. Utr. : Dart-

huizer berg, Zeist, Soestduinen, Soesterberg, Soest. N.H. : Texel,

Camperduin, Bergen, Egmond aan Zee, Castricum, Heemskerk,
Wijk aan Zee, Velzen, Driebuis, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort.
Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Hoek
van Holland, Oostvoorne. Zl. : Haamstede. N.B. : 's-Hertogen-

bosch, Vught. Lbg. : Plasmolen.

Var. Een interessante soort, die zeer zeker een speciale studie

waard is. Van de genetica der mooie rode vormen is nog niets be-

kend ! Het feit, dat er een complete serie overgangen van f. vibi~

caria tot f. rosans bestaat, doet denken aan een werking van poly-

mère factoren. De extremere vormen zijn echter uitsluitend uit de
duinen bekend, d.w.z. uit het biotoop met het warmste micro-

khmaat, wat weer zou kunnen wijzen op een invloed van oecologi-

sche factoren (,, environmental factors"). Het is niet uitgesloten,

dat beide groepen factoren hier samenwerken.
Al onze populaties, ook die van de Waddeneilanden, behoren tot
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de typische subsp., dus niet tot de kleine subsp. minuta Heyde-
mann (1933, Int. ent. Z. Guden 27: 371), beschreven van het

Noordfriese Waddeneiland Amrum.
1. f. adulterina Heydemann, 1933, Int. ent. Z. Guben 27 : 371.

Vleugels eenkleurig groenig geel met 3 rode lijnen op de wis. en 2

op de avis. De Graaf in Sepp, 2e serie 4, pi. 36, fig. 17 ; Seitz 4, pi.

2 k, fig. 2 (nee fig. 3). Hoofdvorm hier te lande.

2. f. vibicaria Clerck, 1759, Icônes 1, pi. 3, fig. 2. Als de vorige

vorm, maar franjewaarts van de tweede dwarslijn een vrij brede

rode bestuiving. Keer, pi. 66, fig. 20 ; Sepp, fig. 15 ; Seitz, pi. 2 k,

fig. 1 ; Svenska Fjärilar, pi. 33, fig. 8. Typisch veel minder dan

de vorige vorm, door allerlei overgangen er mee verbonden.

3. f. rubrifasciata Hufnagel, 1767, Beri. Mag. 4: 612. De ruimte

tussen tweede en derde dwarslijn geheel rood gekleurd. Er ontstaat

dus een rode band. Overveen (Btk.) ; Noordwijk (Gold.) ; Was-
senaar (Wiss.).

4. f. intermedia Kempny, 1896, Jahrb. Wiener Ent. Ver. 6 : 63.

De ruimte tussen middelste dwarslijn en achterrand roodachtig. De
gehele achterrandshelft is dus rood. Terschelling (Lpk.) ; Overveen
(Btk.) ; Hoek van Holland (Mus. Rd.).

5. f. rosans Prout, 1935, Seitz 4 Suppl. : 24. Als f. intermedia,

maar ook het wortelveld roodachtig. Er blijft dus een geelachtige

middenband over. Seitz, Suppl., pi. 3 h, fig. 4 ; Sepp, fig. 18. Zeld-

zame vorm. Terschelling (Lpk.); Texel (Jch.); Wijk aan Zee, Over-
veen (Z. Mus.); Zandvoort (Wiss.); Noordwijk (Cold.); Hoek
van Holland (Mus. Rd.).

6. f. rectilinearia Meves, 1914, Ent. Tidskr. 35 : 124. De middel-

ste dwarslijn loopt niet met een boog om de middenvlek heen,

maar als een rechte lijn dwars er over heen. Garderen (Z. Mus.);
Malden (Wiss.) ; Zandvoort (Mus. Rd.) ; Noordwijk (alleen op

de avis.. Gold.).

7. f. obsoleta nov. Dwarslijnen bijna geheel verdwenen^). Apel-
doorn, $ (de Vos).

Cosymbia Hb.

639. C. albipunctata Hufn. {pendularia auct. nee Clerck). Alge-
meen op zandgronden. Bekend van Texel.

Twee gens., de eerste van begin April tot in de tweede helft

van Juni (9-4 tot 23-6), de tweede van de eerste helft van Juh tot

eind Aug. (11-7 tot 30-8).

V a r. Vooral interessant om de donkere roodgetinte vormen.
Genetisch is niets hiervan bekend.

1. f. depulsa Bastelberger, 1907, Iris 20: 263. Het oog op de
avi. (soms bovendien ook op de vvl.

)
gereduceerd tot een klein

donker of rood puntje. Seitz 4, pi. 4 n, fig. 5. Zonder twijfel zeld-

zaam. Hatert (Bo.).

^) Transverse lines obsolete.
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2. f. magnocellata nov. Voor- en avis. met opvallend grote

ogeni). Oisterwijk (Mus. Rd.).

3. f. obsoletaria Lambillion, 1905, Cat. Lép. Belg. : 248. De wor-
tellijn op voor- en avis. vrijwel verdwenen. Vrij gewoon. De Punt
(Wiss.); Putten, Velp, Bussum, Oisterwijk (Z. Mus.); Barchem (L.

Mus.); Bijvank (Sch.); Hatert (Bo.); Soest (Lpk.).

4. f. linearia Lbll., 1905, I.e. Voor- en avis. met duidelijk ontwik-

kelde donkere middenschaduw. Barret 7, pi. 328, fig. 2 c. Borne (v.

d. Velden); Putten, Arnhem, Renkum, Oisterwijk (Z. Mus.); Twello
(Cold.); Emst, Princenhage (Wp.); Hatert (Bo.); Bussum (6);

Hilversum (Doets); Epen (Wiss.).

5. f. mediofasciata nov. Voor- en avis. met donkere breed uitge-

vloeide middenschaduw, zodat de indruk gewekt wordt van een

band. De ruimte tussen eerste en tweede dwarslijn is er echter niet

geheel mee gevuld^). Korenburgerveen (Sch.).

6. f. striata nov. De stippen van de eerste en tweede dwarslijn

duidelijk streepvormig verlengd''). Barrett, I.e., fig. 2 e.

7. f. hatertica V. Schultz, 1931, Int. Ent. Z. Guben 25 : 180, fig.

35. In het middenveld der wis. zwarte aderstralen, die van de

tweede dwarslijn wortelwaarts lopen en naar de binnenrand toe

steeds langer worden, zonder evenwel de eerste dwarslijn te be-

reiken. Hatert (Schultz, e coll. Boldt).

8. f. foliata nov. Op alle vleugels een rij donkere vlekken in het

achterrandsveld^). Zeldzaam. Groningen (De Gavere, 1867, Tijd-

schr. voor Entom. 10: 212); Montferland (Sch.); Nijmegen
(Wiss.); Tegelen (Stoffels).

9. f. albescens nov. Grondkleur der vleugels witachtig door het

bijna ontbreken der donkere schrapjes^). De Lutte, Sint Pieter

(Btk.); Lonneker (v. d. M.); Putten, Venlo (Z. Mus.); Nunspeet
(Vàri); Barchem, Breda (L. Mus.); Babberich (Elfrink); Hatert

(Bc); Rijen (Kallenbach).

10. f. brunnearia Lambillion, 1905, I.e. Vleugels sterk bruinachtig

(beter : roodachtig) bestoven. Putten, alleen de voorvls. (Z. Mus.).

12. f. griseata nov. Grondkleur der vleugels donkergrijs met
scherp afstekende lichte postmediane band, overigens normaal^).

Putten (Z. Mus.); Nunspeet (Vari); Slangenburg (Cold.); Soest

(Lpk.); Texel (Btk.); Epen (Wiss.).

13. f. subroseata Woodforde, 1902, Entomologist 35: 276. Grond-
kleur der vleugels donkergrijs, het middenveld der voorvleugels

•
) Fore and hind wings with distinctly enlarged eye spots.

2) Fore and hind wings with dark strongly broadened central shade, so that

there is the impression of a band. The space between first and second transverse

lines is however, not completely filled with it.

^) The points of the first and the second transverse line distinctly lengthened

to streaks.

') On all wings a row of dark spots in the marginal area.

^') Ground colour of the wings whitish, because the dark striae fail almost
completely.

^) Ground colour of the wings dark grey with sharply contrasting pale post-

medial band, for the rest normal. [The form is completely identical with f. sub-

roseata, but the red tint in the central area of the fore wings fails.]
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rood bestoven. Zeldzame vorm, maar toch vrijwel overal onder

de soort te verwachten. Lonneker (v. d. M.); Nunspeet (Mac G.);

Ernst (Wp.); Bennekom (PI. Z. D.); Babberich (Elfrink); Berg en

Dal (Bo.); Wolfheze, Texel (Wiss.); Hilversum (Caron, Doets);

Driehuis (van Berk); Rockanje (Jch.); Oisterwijk (Mus. Rd.):

Deurne (Nies).

14. f. decoraria Newman, 1861, Zoologist 19 : 7798. Grondkleur
der vleugels zwartgrijs, dus veel donkerder dan de vorige vorm.

middenveld der wis. rood getint, franjewaarts afgezet door een
scherpe witte band. Seitz 4, Suppl., pi. 4 d, fig. 1 ; komt, wat de
donkere tint van de grondkleur betreft, goed overeen met de exx.,

die ik in de coll. van het Museum te Tring zag, maar de rode tint

op de wis., die inderdaad heel duidelijk is, is in deze fig. nauwe-
lijks te zien. Veel zeldzamer dan subroseata ! Het is wel verleide-

lijk om te veronderstellen, dat subroseata de heterozygote van cfe-

coraria is, doch er is geen enkel bewijs voor ! Nijmegen (Z. Mus.).
15. f. rufescens nov. Grondkleur van voor- en avis. eenkleurig

roodachtig, langs de voorrand der voorvls. en langs de achterrand
van alle vleugels donkergrijs bestoven ; middenstippen en dwars-
lijnen witachtig, scherp afstekend^). Roermond (Z. Mus.).

640. C. annulata Schulze. Zeer zeldzaam op enkele verspreide

vindplaatsen in het Westen en Oosten, wat meer in het Zuiden,
maar ook hier verre van gewoon.

In Denemarken alleen bekend van de eilanden. In Duitsland in

Oost-Holstein, zeldzaam bij Hannover, van slechts 5 vindplaatsen

in Westfalen bekend, in de Rijnprovincie niet zeldzaam, plaatselijk

zelfs gewoon (Aken nog zeldzaam). In België bekend van een vrij

groot aantal vindplaatsen in de Oostelijke helft, van Teuven (vlak

over de grens bij Epen, 1 ex. in Z. Mus.) tot Virton bij de Franse
grens, ook bij Brussel. In Engeland vooral verbreid in het Zuiden,
maar ook in Norfolk en Yorkshire aangetroffen. Niet in Schotland
en Ierland.

Ons land ligt dus in het grensgebied van het areaal, en ook de
esdoorn, de voornaamste voedselplant, is hier al geen echte inheem-
se boom meer. Dit alles is een gerede verklaring voor de zeldzaam-
heid van de vlinder hier te lande.

2 gens., de eerste begin Mei tot tweede helft van Juni (5-5 tot

2 1 -6
) , de tweede half Juli tot tweede helft van Aug. ( 1 7-7 tot 24-8 )

.

Vin dpi. Gdl. : Laag Soeren, 16-8-1892 (Z. Mus.); Wolfheze,
12-5-1865 (Mus. Rd.). Z.H.: Scheveningen, rups in Sept. 1863
op Acer campestre L. (De Graaf, 1865, Tijdschr. voor Ent. 8 : 35);
Dordrecht, 1 $ z. à. (De Roo van Westmaas). N.B. : Breda (,,très

rare", Heylaerts, 1870, Tijdschr. voor Ent. 13 : 154 ; in L. Mus. de
volgende exx. : 17-6-1870. 5 , 6-5-1879, $ , 5-5-1883, 2 9 5, 10-5-

1887, s e.l., 4 exx. e.l. 19-5 en 3 exx. e.l. 29-5 zonder jaartal ;
7-5-

^) Ground colour of fore and hind wings unicolorously reddish, powdered
with dark grey along the costa of the fore wings and the hind margin of all

wings ; central spots and transverse lines whitish, sharply contrasting.
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1888, Kallenbach); Ginneken, 3-6-1909 (Mus. Rd.); Deurne, 24-

8-1935 (Nies). Lbg. : tussen Rothem en Geulem (Maurissen, 1866,

Tijdschr. voor Ent. 9: 183); Gronsveld, 7-8-1922 Lek.); Hout-
hem, 6-8-1891 en 31-7-1892 (Z. Mus.) ; Rolduc (Latiers) ;

Mechelen, 21-6-1933 (F. F.); Epen. 9-6-1934 (Wiss), 5-6-1938

(Sch.).

Var. 1. gen. aest. aestiva Prout, 1913, Seitz 4: 145. Kleiner

dan de eerste generatie, vleugels sterker bestoven met grijze weinig

opvallende schubben. Te oordelen naar de zeer weinige Neder-
landse exx., die ter vergelijking aanwezig zijn, beantwoordt onze

zomergeneratie aan deze beschrijving.

2. f. fasciata nov. Op voor- en avis. franjewaarts van het oog

een donkere middenband, doordat de ruimte tussen de midden-

schaduw en de tweede dwarslijn geheel donker gevuld is^). Breda
(L. Mus.); Houthem (Z, Mus.).

641. C. pendularia Clerck, 1759 {orbicularia Hb.. 1796—1799).
[De eerste auteur, dieClerck's naam voor de soort met de on-

getande dwarslijnen gebruikte, was De Geer (1771, Mém. 2 (1):

360, pi. 6, fig. 7), een fout, die in deze begintijd der entomologie

wel te excuseren is, al beeldt Clerck heel duidelijk een vlinder

af met getande dwarslijnen. Dat deze fout pas na bijna 2

eeuwen ontdekt werd (Nordström, 1941, Ent. Tidskr. 62:

127-130), is voornamelijk toe te schrijven aan de grote zeldzaam-

heid van C 1 e r c k's Iconographie.]

Uitsluitend verbreid in het Oosten en Zuiden van het land en

ook daar over het algemeen verre van gewoon.
Twee generaties, de eerste begin Mei tot half Juni (9-5 tot 12-6).

de tweede eind Juni tot tweede helft van Aug. (30-6 tot 18-8).

V i n d p 1. Fr.: Rijs. Ov.: Ootmarsum, Denekamp, De Lutte, Age-
lo. Albergen, Almelo, Hengelo, Borne, Boekelo. Gdl. : Apeldoorn,

Twello (1 ex.), Klarenbeek, Empe, Arnhem, Lunteren; Boekhorst,

Haarlo, Korenburgerveen, Doetinchem ; Hatert. N.B. : Breda, Te-
teringen, Rijen, Oirschot, Oisterwijk, Eindhoven. Deurne. Lbg. :

Plasmolen. Oefelt. Venlo. Tegelen, Maasbree, Brunsum.

Var. 1. f. namurcensis Lambillion, 1905, Cat. Lép. Belg: 249.

Grondkleur der wis. eenkleurig zwartgrijs, middenveld der wis.

roodachtig, lichte dwarslijnen en ogen in de regel duidelijk. Snellen,

1895, Tijdschr. voor Ent. 38, pi. 4 B, fig. 4 (type !). Boekelo (Her-

warth); Agelo, Borne (v. d.M.); Korenburgerveen (Sch.); Doetin-

chem (Cold.); Breda (Z. Mus.); Oisterwijk (Wiss.). Vrijwel over-

al dus onder de soort aan te treffen. Ook deze donkere vorm is gene-

tisch onbekend !

*642. C. puppillaria Hb. Tot nog toe slechts 1 ex. van deze

Zuideuropese soort aangetroffen. Een oude, reeds lang geleden

door H e y 1 a e r.t S' (1876, Tijdschr. voor Entom. 19 : CXIV) ver-

^) On fore and hind wings distally from the eye spot a dark central band,

because the space between central shade and postdiscal line is completely filled

in with dark.
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melde vondst, waarvan de determinatie vaak in twijfel getrokken is

(o.a. door Bastelberge r, 1898, 111. Zeitschr. für Ent. 3: 258,

die schrijft, dat deze opgave ongetwijfeld betrekking heeft op C. ru-

ficiliaria H. S., terwijl de soort in de lijst van P ü n g e 1 e r, 1937,

Iris 51 : 77, met een vraagteken van Breda vermeld is) en waaraan
in onze eigen literatuur nooit enige aandacht geschonken is. Ge-
lukkig was het ex. nog in de collectie L. Mus. en stond daar door
Van Eecke gedetermineerd als ruficiliaria H.S. In 1942 maak-
te ik een praeparaat van de genitaliën, waarbij me bleek, dat

Heylaerts' opgave inderdaad juist is geweest. Zie figuur. Dat
hij zelf het ex. voor iets bijzonders aanzag, blijkt wel hieruit, dat hij

het ter revisie naar Zeiler zond, zoals nog te zien is aan een apart

etiketje aan de speld : ,,3 vid. Zeiler".

Vooral de vangsten van enkele exemplaren in de ons omringende
gebieden in moderne tijden wijzen op een zekere neiging tot trek-

ken bij deze soort en verklaren tevens de vondst in ons land.

In Denemarken werd 1 ex. aangetroffen op Moen in 1934. In het

omringende Duitse gebied werd 10 Sept. 1946 een vers 9 te Biele-

feld in Westfalen gevangen. Niet bekend uit België. In Engeland
aangetroffen op de Scilly-eilanden (2 exx. in 1882) en op Wight
( 9 op 2 Octr. 1946).

Vin dpi. N.B.: Breda, gaaf $, 7 Septr. 1871 (L. Mus.).
Var. Het ex heeft niet de typische lichte grondkleur, maar is

een overgang naar de roodachtige f. badiaria Stgr., 1870, Cat., ed.

2: 153.

Fig. 29. Genitaalapparaat van Cosymbia puppillacia Hb..

$ . Breda, 1871. 10 X.

Op m. De vlinder lijkt op C. porata L., maar de voorvl.punt is

spitser, op de wis. staat een wit donker geringd oog, van de
tweede dwarslijn is alleen het begin aan de voorrand duidelijk.

Achtervls. met een tweede dwarslijn als porata, maar het oog is

kleiner. Grondkleur der vleugels als regel roseachtig geel.

643. C. ruficiliaria H.S. Tot nog toe alleen bekend uit Gelder-
land, Noord-Brabant en het Noorden van Limburg, maar onge-
twijfeld wel meer in het Oosten en Zuiden aan te treffen.

Niet bekend uit Denemarken. Uit het omringende Duitse gebied
bekend van Westfalen (4 vindplaatsen) en de Rijnprov. (Wijier
bij Berg en Dal, 1938 ; Aken, niet zeldzaam, in 1924 1 ? op Paf-
fenbroich ; Stromberg; Ahrweiler). Nog niet bekend uit België.
Niet aangetroffen in Groot-Brittannië en Ierland. De Noord- en
Westgrens van het areaal lopen dus door ons land.

Twee gens., de eerste Mei en Juni (4-5 tot 11-6), van de tweede
is slechts 1 ex. van eind Juli bekend en 1 van begin Aug.
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Vin dpi. Gdl. : Putten, 7-5-1915, 9. e.l. ; 11-5-1915. S ; 4-6-

1928, $ (alle Z. Mus.); 4-5-1928, S (Cold.); Apeldoorn, 3-8-1887,

$ (de Vos); 17-5-1896, 5 , e.l. ; 26-5-1896, $ (beide Z. Mus.);
30-5-1896, 9. e.l. (de Vos); 11-6-1896, ?; 17-5-1900,

S (beide Z. Mus.); 22-5-1900, $ ; 18-5-1901, ?, e.l.; 22-5-1901.

$. e.l.; 1-4-1902, $, e.l.; 25-5-1905, 9, e.l. (alle de Vos); Arn-
hem, 2-5-1869, S, e.l. (Z. Mus.); Nijmegen, 26-7-1887, ? (Z.
Mus.). N.B. : Breda, 22-5-1885, ? , e.l. (Z. Mus.). Lbg. : Plasmo-
len, 23-5-1923, 9 (Wiss.).

Var. 1. f. mattiacata Bastelberger, 1898, 111. Zeitschr. für Ent.

3 : 275. Middenschaduw dik, scherp afstekend, de rij stippen op
de plaats van de tweede dwarslijn duidelijk, grondkleur iets don-
kerder dan bij de typische vorm. Seitz 4, pi. 4 o, fig. 11. Putten
(Cold.); Apeldoorn (de Vos, Z. Mus.); Arnhem (Z. Mus.); Pias-

molen (Wiss.).

2. f. privataria Bastelberger, 1898, I.e. Middenschaduw en stippen-

rijen ontbreken vrijwel geheel, bestuiving minder sterk dan bij de
typische vorm. Seitz, pi. 5 c, fig. 3. Beschreven als vorm van de
zomergen., maar : Putten, 7-5-1915, e.l. (Z. Mus.); Apeldoorn, 3-8-

1887 (de Vos).
3. f. circumdataria Bastelberger, 1898, I.e. : 274. Het oog op de

achtervls. duidelijk zwartachtig geringd. Volgens de auteur nu en
dan onder de zomergeneratie. Apeldoorn 30-5-1896 (e.l. !) en 3-8-

1887 (de Vos).
[Hoogstwaarschijnlijk worden de beide laatste vormen veroor-

zaakt door hogere temperatuur tijdens het gevoehge stadium van
de pop. Het verschijnen van een dergelijke vorm in de eerste gen.,

wanneer die gekweekt wordt onder gunstiger omstandigheden dan
voor de soort normaal is, is dus zo vreemd niet.]

644. C. qucrcimontaria Bastelberger. Verbreid over ongeveer
hetzelfde areaal in ons land als de vorige soort. Stellig plaatselijk al-

thans geen al te ongewone soort, als er maar goed naar gezocht
wordt. De vlinders zijn licht uit eikenstruiken op te jagen. Bij Groes-
beek vond B o 1 d t de rupsen vooral op eikenbosjes aan de rand
van heiden. Pas in 1933 werd de soort voor het eerst uit ons land
vermeld (Boldt, 1933, Entom. Zeitschr. Frankfurt 47 : 89), maar
reeds in 1926 had Oudemans een ex. te Putten gevangen, dat
onherkend tussen zijn punctaria-sene stond !

In Denemarken zowel op de eilanden als in Jutland. In het om-
ringende Duitse gebied bekend van Holstein, lokaal en zeldzaam bij

Hamburg en in de Rijnprovincie bij Wijier en Elmpt (maar ook hier

stellig veel meer te vinden ) . Nog niet bekend uit België, maar zonder
twijfel ook hier wel voorkomend. Niet in Groot-Brittannië en
Ierland.

Twee generaties, de eerste van begin Mei tot half Juni (13-5
tot 14-6), de tweede half JuH tot eind Aug. (20-7 tot 25-8).

(Scholten kweekte in begin November een paar exx. van een
derde gen. ; in natura onbekend).

V i n d p 1. Gdl.: Putten, Dieren, Bennekom (hier stellig vrij
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gewoon) ; Bijvank,* Montferland (vrij gewoon) ; Berg en Dal,
Nijmegen, Heumen, Malden, Groesbeek. N.H. : Amsterdam, 26-3-

1933, e.l. (L. Wag. e coll.-Ceton). Lbg. : Mook.
Var. 1 f. nigcosparsaria Heydemann, 1938, Ent. Zeitschr.

Frankf. 51 : 392. Grondkleur grof en dicht bruinrood en zwart-
achtig besprenkeld en daardoor sterk verdonkerd. Montferland,
S (type, Sch.).

2. f. privataria Heydemann, 1938, I.e. De middenschaduw ont-

breekt, de beide rijen punten zijn aanwezig. Putten (Z. Mus.) ;

Montferland (type, Sch.) ; Berg en Dal, Groesbeek (Bo.).

3. f. communifasciata nov. De middenschaduw is aanwezig,
terwijl de beide stippenrijen ontbrekeni). Montferland (Sch.) ;

Groesbeek (Bo.).

4. f. uniformata nov. Zowel de middenschaduw als de beide
stippenrijen ontbreken^). Putten (Z. Mus.) ; Berg en Dal (Bo.).

Opmerking. Jaren lang hebben 1 1 van de 19 thans bekende
Nederlandse exx. van C. ruficiliaria H. S. in de collectie van J. Th.
Oudemans gestaan, zonder dat hij er zich bewust van is geweest.
Evenmin was het hem bekend, dat hij het eerst C. quercimontaria
hier te lande had gevangen. Al deze exx. stonden tussen C. punctaria

L., ten dele zelfs in de dupla-collectie als exx., waar weinig prijs

meer op gesteld werd, en één was aan Van der Beek geschon-
ken. En Oudemans was toch niet de eerste de beste ! Dit moge
voor ieder lepidopteroloog aanleiding zijn elk ex. van C. punctaria,

dat van het gewone type afwijkt, zorgvuldig te bestuderen. Van
8 van de 10 Nederlandse exx. van C. ruficiliaria, die op het ogen-
blik in het bezit zijn van de coll. van het Zool. Museum te Amster-
dam, is een genitaalpreparaat gemaakt, zodat hier een kleine, maar
betrouwbare serie ter vergelijking aanwezig is. Van het ex. van
Breda is het abdomen verloren gegaan, maar dit ex. en het oudste

$ van Arnhem zijn zo kenbaar door hun grondkleur en rode franje,

dat elke twijfel uitgesloten is. Van de 7 exx. uit coll-de Vos, die

eveneens onherkend tussen de punctaria-sene stonden, zijn geen
preparaten gemaakt. De dieren stemmen volkomen met de Am-
sterdamse serie overeen.

Schol ten (1938, Tijdschr. voor Ent. 81 : 192—195) heeft uit-

voerig over de verschillen tussen C. quercimontaria en C. punctaria

L. geschreven. Zeer goed is ook de bespreking van de verschillende

Cosymbia's door Prout in Seitz 4 (1913), zodat ik hier slechts

enkele van de voornaamste kenmerken aangeef. Zowel ruficiliaria

als quercimontaria hebben op de wis. een vrij duidelijke witachtige,

maar niet donker geringde middenstip. Ook op de achtervleugels

komt bij beide soorten een klein wit oogje voor. De eerste dwarslijn

op de wis. bestaat bij punctaria uit een rij vrij grove stippen, terwijl

ruficiliaria in de regel een fijne sterk gebogen doorlopende dwarslijn

heeft. C. quercimontaria heeft een zeer zwakke of uit enkele stippen

^) The central shade is present, hut the two rows of dots fail.

-) Both the central shade and the two rows of dots fail.
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Fig. 30. Vleugeltekening van: 1. Cosymbia ruficiliaria H.S. ; 2. C. quetcimontaria
Bastelb. ; 3. C. punctaria L.

.C^:T~^^^^

Fig. 31. $ genitaalapparaat, van Cosymbia ru[iciliaria H.S. (links, no. 154),

C. quercimontaria Bastelb. (midden, no. 218) en C. punctaria L. (rechts, no. 68).

10 X.

Fig. 32. Bursa der J $ van Cosymbia ruticiliacia H.S. (links, no. 176),

C. quercimontaria Bastelb. (midden, no. 179) en C. punctaria L. (rechts, no. 184).

25 X.
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bestaande basaallijn. C. ru[iciliaria heeft een iets bruinachtig getinte

grondkleur, de veel kleinere quercimontaria heeft op alle vleugels een

roodachtige bestuiving. Is de middenschaduw aanwezig, dan is die

bij laatstgenoemde soort zowel op de voor- als avis. duidelijk rood-

achtig getint. C. ruficiliaria heeft, zoals de naam aangeeft, een

roodachtig getinte franje, maar dit schijnt niet altijd het geval te zijn.

De genitaliën zijn duidelijk verschillend, ook bij de 9 2 . Zie hier-

voor de figuren 31 en 32.

645. C. porata L. Verbreid op zandgronden en in bosachtige

streken door het gehele land, maar over het algemeen minder tal-

rijk dan C. punctaria L. Enkele vindplaatsen buiten deze biotopen,

meest van zwervers, zijn : Lobith, 1934 en 1936 (Sch.); Amsterdam,
1906 (Z. Mus.), 1937 (Vari); Middelie. 1946 (De Boer). Bekend
van Texel en TerscheHing.

Twee, bij uitzondering zelfs misschien wel drie generaties ; de
eerste van eind April tot eind Juni (25-4 tot 26-6), de tweede van
begin Juli tot begin Septr. (9-7 tot 8-9), een derde zeer partiële

generatie soms eind Septr. (20-9-38 1 ex. te Twello, C o 1 d e w e y).
In 1945 kweekte Wi 1 1 p e n een enkel ex. van een derde gen., dat

25 Octr. uitkwam. Het lijkt me daarom minder waarschijnlijk, dat

de exx. van begin Septr. ook reeds tot deze gen. zouden behoren.

Var. Vrij variabel. De tweede gen. is in de regel iets kleiner

dan de eerste, maar waarschijnlijk komt bij onze exx. geen constant

verschil tussen beide gens. voor.

1. f. depulsa nov. Op de voorvls. of op alle vleugels is het zwart-

gerande oog gereduceerd tot een vrijwel onzichtbaar puntje. Even-
als bij C. annulata begint de reductie het eerst op de voorvls., ter-

wijl bij C. albipunctata het oog op de achtervls. het eerst verdwijnti).

Groningen (De Gavere, 1867, Tijdschr. voor Ent. 10 : 212); Leuve-
num (L. Wag.); Hatert, Groesbeek (Bo.); Bergen op Zoom (Snij-

der); Breda (15).

2. f. uniformata nov. Op de ogen na ontbreekt alle tekening-).

Apeldoorn (Lpk.); Bergen op Zoom (Snijder).

3. f. linearla Lambilhon, 1905, Gat. Lép. Belg. 250. Schaduwlijn
opvallend duidelijk. Extreme exx., die de naam verdienen, zijn zeld-

zaam. Barrett 7, pi. 326, fig. 1 b en 1 c. Colmschate (Lukkien);
Paterswolde ; Nunspeet, Vogelenzang (Vari); Twello (Gold.);

Arnhem (Z. Mus.); Aerdenhout, Wassenaar (Wiss.); Loosduinen,
Breda (L. Mus.); Ulvenhout (Jch.); Bergen op Zoom (Snijder);

Eperheide (v. d. M.).
4. f. rubeada Lambillion, 1905, I.e. Het midden der wis. sterk

roodachtig bestoven. De naam kan alleen voor extreme exx. gebruikt

worden, daar ook de typische exx. reeds een enigszins rood be-
stoven middenveld hebben. Twello (Gold.); Golmschate (Lukkien);

^) On the fore wings or on all the wings the eye spot with black circumscrip-

tion reduced to a hardly visible point. The reduction first begins on the fore

wings, as with C. annulafa, whereas with C. albipunctata the eye on the hind
wings disappears first.

") All markings fail with the exception of the eye spots.
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Ernst, Zandvoort (Wp.); Renkum, Nijmegen, Breda (Z. Mus.);
Bennekom (PI. Z. D.); Hatert, Groesbeek (Bo. ); Rhenen (Caron);
Holl. Rading (Doets); Den Haag (9); Bergen op Zoom (Snijder).

5. f. nigrosparsaria nov. Grondkleur grof en dicht bruinrood en
zwartachtig besprenkeld en daardoor sterk verdonkerdi). Twello
(Gold.); Renkum (Z. Mus.); Montferland, Bijvank (Sch.); Nij-

megen, Groesbeek (Bo.); Aerdenhout (Wiss.).

6. f. punctularia LambiUion, I.e., 1905, Op alle vleugels een rij

duidelijke donkere achterrandsvlekken. Vrijwel uitsluitend vorm
van de zomergeneratie, niet gewoon. Steenbergen-Dr. (Blom);
Bathmen (Lpk. ); Colmschate (Lukkien); Nunspeet (Vari); Wage-
ningen (Mus. Rd.); Bennekom (L. Wag.); Bijvank (Sch.); Hatert
(Bo., een ex. van gen. I ; zie opmerking bij C. ruficiliaria H. S., f.

privataria Bastelb.); Baarn, Naarden (Z. Mus.); Noordwijkerhout
(L. Mus.); Wassenaar (Wiss.).

7. f. visperaria Fuchs, 1884, Stett. Ent. Z. 45 : 266. Kleiner dan
de voorjaarsvorm, fijner en minder bruin bestoven, zwakker gete-

kend. Seitz, pi. 4 o, fig. 7. Beschreven als de tweede gen. van het

Wisperdal bij Gerolstein. Slechts een zeer klein deel van onze
zomerexx. beantwoordt geheel aan de beschrijving, vele zijn even
groot als die der eerste generatie. Twello (Gold.); Bennekom (L.

Wag.); Malden, Harderwijk (Bo., het laatste een ex. van gen,

vern.); Nijmegen, Loosduinen (Z. Mus., het laatste een ex. van
gen. vern. ; zie opmerking bij C. ru[iciliaria H. S., f. privataria Bas-
telb.); Nunspeet, Wageningen, Hilversum (Lpk.); Aerdenhout
(Wiss.).

646. C. punctaria L. Algemeen verbreid op zandgronden en in

bosachtige streken, stellig onze gewoonste Cosymbia. Bekend van
Terschelling. Ook van Amsterdam (1937 Vari, 1946 Lpk.).

Twee generaties, de eerste van half April tot eind Juni of zelfs

begin Juli (14-4 tot 5-7 ; in 1942 op deze late datum nog een af ge-

vlogen voorjaarsex. te Twello, Goldewey), de tweede van de
eerste helft van Juli tot begin Septr. (11-7 tot 1-9).

Var. De tweede generatie is in de regel kleiner dan de eerste,

terwijl vaak donkere vlekken langs de achterrand der voorvls. en
soms ook langs die der avis. optreden. Vrijwel altijd is een vlek
boven de binnenrand der voorvls. aanwezig. Exx. der zomergen.,
die deze vlek missen, zijn zeldzaam. Tot nog toe zag ik daarvan
alleen enkele î î .

Soms bezitten ook gekweekte exx. van de eerste gen. de vlekken-
band. Zie voor de verklaring hiervan de opmerking aan het slot

van deze soort.

1. f. naevata Bastelberger, 1900, Iris 13: 84. Langs de achter-

rand der voorvls. een doorlopende rij donkere vlekken, die bijna het

gehele franjeveld innemen. Bij ons een vrij zeldzame vorm in de
zomergen. Groningen (De Gavere, 1867, Tijdschr. voor Ent. 10:

^) Ground colour coarsely and densely powdered with red-brown and blackish

and therefore strongly darkened.
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212); Apeldoorn, Hilversum, Loosdrecht, Hillegom (Z. Mus.);
Montferland (Sch.); Malden (Bo.). (Ook een $ Arnhem, 5-5-

1869, e.l. en 9 Bussum, 18-1-1902, e.L, beide Z. Mus.). Een vrij

sterk wild trans. S van Aerdenhout, 18 Mei 1931 (Vari).

2. f. [oliata Fuchs, 1900, Jahrb. Nass. Ver. 53 : 49. Extreem van
de vorige vorm : zowel op voor- als avis. een rij samenhangende
donkere vlekken. Nog minder voorkomend. Oosterbeek, Nijmegen,
Valkenburg (Z. Mus.); Almelo, Bennekom (PI. Z. D.); Hilversum
(Doets); Den Haag (Gold.); Breda (F.F.).

3. f. radiomarginata De Joannis, 1908, Buil. Soc. Ent. France : 45.

In het achterrandsveld van voor- en avis. een rij donkere stralen

langs de aderen, die door lichte strepen van elkaar gescheiden zijn.

Twello (Gold.); Montferland (Sch.); Groesbeek (Bo. ); Helmond
(Lpk.).

4. f. demptaria Fuchs, 1900, I.e. : 49. De middenschaduw ont-

breekt, de 2 rijen punten zwak of ontbrekend. Groningen (De Ga-
vere, 1867, I.e.); Boekelo (Herwarth); Putten (Z. Mus.); Emst
(Wp.); Bijvank (Postema); Bussum (F.F.); Bergen op Zoom
(Snijder); Deurne (Nies); Vierlingsbeek (Lpk.); Epen (Wiss.).

5. f. communif asciata Donovan, 1808, Nat. Hist. Br. Ins. 13 : 49,

pi. 456. Alleen de middenschaduw (dun tot vrijwel normaal) is

aanwezig, de overige tekening ontbreekt. Bennekom (PI. Z. D.);

Bijvank, Montferland (Sch.); Nijmegen, Malden (Bo.); Huizen,
Bussum, Vogelenzang (Vari); Haarlem, Meerssen (Rk.); Bergen
op Zoom (Snijder).

6. f. cingulata Fuchs, 1900, I.e. : 48. De twee puntrijen van eerste

en tweede dwarslijn zwak of ontbrekend, middenschaduw opvallend
verbreed. Vaker zijn de puntrijen volkomen normaal, terwijl de
middenschaduw duidelijk verdikt is. Ook voor deze exx. moet de
naam natuurlijk gebruikt worden. Agelo (v. d. M.); Aalten (v. G.);

Groesbeek (Bo.); Veenendaal, Vaals (Wiss.); Santpoort, Voge-
lenzang, Diependal (Vari); Noordwijk (Z. Mus.); Bergen op
Zoom (Snijder).

7. f. pulcherrimata Fuchs, 1900, I.e. : 48. Als cingulata, maar de
eerste en tweede dwarslijn bestaan uit dikke zwarte punten en de
ruimte tussen middenschaduw en tweede dwarslijn is bruin bestoven.

Groesbeek (Bo. ).

8. f. subangularia Haworth, 1809, Lep. Brit. : 313. De midden-
schaduw der avis. bijna rechthoekig gebogen. Nijmegen (Z. Mus.).

9. f. ochreifusa Prout, 1913, Seitz 4: 149. Grondkleur geelachtig

of okerkleurig getint in plaats van roodachtig (niet te verwarren
met oude afgevlogen exx.!). Delden (Wiss.); Colmschate (Luk-
kien); Twello (Gold.); Groesbeek (Bo.); Vught (L. Mus.).

10. f. erythrescens Preissecker, 1922, Verh. zool. -bot. Ges. Wien
72 : (94). Vleugels sterk rood bestoven, behalve het wortelveld en
een smalle streep aan voor- en achterrand. Ik gebruik de naam voor
alle sterk rood bestoven exx. Borne (Van der Velde); Hulshorst
(Vari); Twello (Gold.); Bijvank (tr., Sch.); Deurne (Nies).

11. f. infuscata Reuter, 1890, Ent. Tidskr. 11: 202. Voor- en
avis. dicht donker gesprenkeld, de middenschaduw op het midden
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der wis. vlekvormig verbreed (anders kan ik tenminste niet uit de
Latijnse en Zweedse tekst opmaken, de beschrijving is verre van.

duidelijk). Het lijkt me de beste oplossing de naam te gebruiken

voor alle grof besprenkelde exx. Bijvank (Sch.).

12. Dwergen. Lunteren (Branger); Laren-N.H. (Botzen).

Terato 1. ex. ? ï, links eenkleurig geelachtig met midden-
schaduw en stippenrijen op wis., rechts is de tekening op voor- en

avis. normaal en zijn deze vleugels bedekt met de gewone donkere
schrapjes. Misschien somatische mozaiek. Hilversum (Doets).

Opmerking. Merrifiel ds temperatuur-experimenten

met poppen van C. punctaria ( 1893, Trans. Ent. Soc. London: 65

—

67) hebben wel duidelijk gemaakt, dat enkele vormen hun ontstaan,

althans gedeeltelijk, aan oecologische factoren (i.e. temperatuur) te

danken hebben. Van een legsel eieren (dus alle van hetzelfde ? !)

kreeg hij 113 vlinders. 21 daarvan waren van poppen, die blootge-

steld waren aan een temperatuur van 32° C en na 4 tot 5 da-

gen uitkwamen. 22 ontwikkelden zich in de temp. van de kamer
( ± 21° C) en kwamen na 10 tot 11 dagen uit. Van de eerste groep

bezaten alle op één na de donkere vlekken langs de achterrand (M.
geeft geen verdere bijzonderheden over de ontwikkeling der vlek-

ken), van de tweede alle op 4 na. De exx. van de tweede groep

waren meer met donkere schubben bestoven en hun tekening was
iets donkerder.

17 poppen werden in een kelder geplaatst, temp. ± 17° C, en

kwamen na 22 tot 27 dagen uit. Grondkleur iets donkerder, midden-
schaduw opvallend verdonkerd, slechts 7 tot 8 exx. met randvlekken.

13 werden in de koelkast gezet, temp. ± 7° C, en kwamen na 57

tot 70 dagen uit. Grondkleur en middenschaduw weer donkerder,

slechts 3 exx. met zeer flauwe sporen van randvlekken.

Bastelberger ( 1900, Iris 13 : 84) schrijft, dat kweken hem
bewees, dat f. naevata erfelijk is, daar de afstammelingen van een

$ dezer vorm bijna alle de randvlekken bezitten.

Deze mededeling is vrijwel onbruikbaar, daar B. niet aangeeft :

1. hoe beide ouders van de afstammehngen er uitzagen, 2. in

welke generatie de vorm met de vlekken optrad en 3. aan welke
temperatuur de poppen blootgesteld geweest waren. Het lijkt mij

vrijwel uitgesloten, dat reeds bijna alle exx. van de Fj^ (d.w.z. de
volgende voorjaarsgen.!), onder normale omstandigheden
gekweekt, tot f. naevata zouden behoren. Want onder de voorjaars-

gen, komt deze vorm (normaal !) toch wel uiterst zeldzaam voor.

Toch is het zeer goed mogelijk, dat ook Bastelberger
gelijk heeft, in zoverre, dat f. naevata erfelijk is, maar zich alleen

kan manifesteren, als de temperatuur tijdens het gevoelige stadium
van de pop hoog genoeg is. Daarop wijzen Merrifield's
resultaten. Immers, niet alle exx. reageerden precies gelijk op de
temperatuur waaraan ze als pop blootgesteld waren geweest.

Ook de verschillen tussen naevata, radiomarginata en follata

wijzen duidelijk op de werking van erfelijke factoren (polymère
factoren?). Het gehele probleem is veel gecompliceerder, dan
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in Merri field's tijd gedacht werd en vereist ongetwijfeld

een nadere bestudering. Een prachtige opgave voor iemand, die

over een thermostaat beschikt !

647. C. linearia Hb. Verbreid in bosachtige streken in het

gehele Oosten en Zuiden en in de duinen, over het algemeen niet

talrijk.

Twee generaties, de eerste eind April tot begin Juli (30-4 tot

5-7), de tweede van de eerste helft van Juli tot begin Septr. (8-7

tot 3-9).

V i n d p 1. Fr. : Oranjewoud. Dr. : Paterswolde Ov. : De Lutte,

Delden, Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten, Ermelo, Elspeet, Leu-

venum, Apeldoorn, Twello (zeer zeldzaam). Laag Soeren, Dieren,

Ellecom, Velp, Beekhuizen, Arnhem, Doorwerth, Renkum, Wage-
ningen, Bennekom ; Warnsveld, Vorden, Slangenburg, Doetin-

chem, Bijvank, Babberich ; Beek-Nijmegen, Nijmegen. Utr. :

Rhenen, Amerongen, Leersum, Doorn, Maarn, Austerlitz, Zeist,

De Bilt, Groenekan, Soesterberg, Amersfoort, Soest, Baarn. N.H. :

Holl. Rading, Hilversum, Bussum, Naarden, Amsterdam (1900,

Snijder), Haarlem, Overveen. Z.H.: Leiden, Den Haag. N.B.:
Bergen op Zoom, Princenhage, Breda, Ulvenhout, Ginneken,

Hilvarenbeek, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Roermond, Brunsum,
Kerkrade, Voerendaal, Meerssen, Neder-Canne (maar op Holl.

gebied), Eperheide, Epen, Vaals.

Var. De typische voorjaarsgen. heeft okergele grondkleur der

vleugels.

1. f. hybridaria De Sélys, 1844, Mém. Soc. roy. Sc. Liége 2

(Enum. Ins. Lép., sep.): 34 {strabonaria Zeiler, 1851, Bresl. Ent. Z.

5 : 66). De zomergeneratie ; kleiner, grondkleur rood getint, dwars-
lijnen gemiddeld zwakker, ogen in de regel duidelijker. Bij gevlogen
exx. verdwijnt de rode tint reeds vrij spoedig en zo kunnen ze even
geel worden als af gevlogen exx. van de eerste gen. Ook bij ge-

kweekte exx. in collecties verdwijnt deze tint voor een belangrijk

gedeelte, hoewel er toch altijd nog wel iets van te zien blijft.

Oudemans (1897, Tijdschr. voor Ent. 40: V. 20—21)
schrijft, dat, hoewel niet alle vlinders hetzelfde jaar uitkomen, hun
uiterlijk toch steeds overeenkomt met de tijd waarin zij vliegen.

Daaruit volgt dus, dat hybridaria een oecologische vorm is. Toch is

ook hier weer het probleem ingewikkelder dan vroeger leek.

P r o u t (1913, Seitz 4 : 149) schrijft, dat in Engeland en andere
gebieden zeer zelden okergele zomerexx. zijn waargenomen. V.
Schultz (1930, Int. Ent. Z. Guben 23: 445) kweekte in Fe-
bruari en Maart 1929 onder een aantal normale voorjaarsdieren

een ex. van hybridaria, hoewel alle poppen op dezelfde wijze be-

handeld werden. Hij vermoedt, dat ook erfelijkheidsfactoren een

rol spelen.

Waarschijnlijk is de oplossing iets anders. De echte hybridaria
is zonder twijfel een oecologische vorm. Daarnaast komt echter

onder de voorjaarsgeneratie een roodachtige kleurvorm voor, die in

tint op de zomervorm lijkt, maar overigens alle kenmerken van de
eerste gen. heeft. Deze vorm is hoogstwaarschijnlijk een zeldzame
erfelijke kleurvorm (zie no. 2).
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Wat de gele door P r o u t vermelde exx. van de zomergen. be-

treft, als dit geen verkleurde, gevlogen exx. zijn moet er een andere,

dan waarschijnlijk ook erfelijke vorm bestaan, die de gele grond-

kleur ook bij de hogere zomertemperatuur handhaaft. Ook deze

soort geeft dus aanleiding genoeg tot verder experimenteel onder-

zoek.

2. f. rufcscens nov. Exx. van de voorjaarsgen. (dus krachtige

dwarslijnen, ogen onduidelijk, grootte normaal) met rood getinte

grondkleuri). Slangenburg, $, 24 Mei 1922 (Cold.).

3. f. demptaria Prout, 1913, Seitz 4: 150. Voorvls. eenkleurig,

zonder spoor van dwarslijnen of stippenrijen. Alleen een paar zeer

flauw getekende overgangen: Putten, Soest (Z. Mus.); Lage
Vuursche (v. d. M.).

4. f. simplificaria Culot, 1917, Noct. et Géom. 3 : 95, pi. 14, fig.

283. Alleen de middenschaduw is aanwezig, de andere dwarslijnen

ontbreken. Putten (Z. Mus.); Apeldoorn (de Vos); Epen (Wiss.).

5. f. cingulata nov. Voor- en avis. met opvallend dikke midden-
schaduw2). Lage Vuursche (v. d. M.).

6. f. mesootthia V. Schultz, 1930, Beitr. Kenntn. Lippischen

Groszschm. (Wissensch. Beilage Jahresber. Stadt. Freiligrathschule

in Lage (Lippe) 1929-30): 19. De middenschaduw staat op de

voorvls. precies tussen eerste en tweede dwarslijn in, op de avis. iets

dichter bij de eerste dan bij de tweede. Putten (Z. Mus.); Nijmegen
(Wiss.).

7. f. fasciata Prout, 1913, Seitz 4: 150. De ruimte tussen de mid-

denschaduw en de tweede dwarslijn dicht donker bestoven. Een
zwakke trans., waarbij alleen op de achtervls. deze ruimte ver-

donkerd is. Putten (Z. Mus.).
8. f. ophthalmaria Überthür, 1916, Lép. Comp. 12 : 154, pi. 395,

fig. 3352, 3353. Op alle vleugels staat een duidelijk zichtbaar oog.

Culot, fig. 282. Komt in beide generaties voor. Apeldoorn (Wiss.);

Twello (Cold.); Doorwerth (v. d. Pol); Nijmegen (L. Mus; door
Snellen gedetermineerd als ruficiliarta H. S. ! Genitaalpraep. no.

75 Lpk.); Soestdijk (Vari); Lage Vuursche (v. d. M.); Breda (Z.

Mus.).

Calothysanis Hb.

648. C. amataria L., 1761 [amata auct., nee L., 1758 = Phalaena
punctaria L., 1758)3). Algemeen verbreid door het gehele land op
allerlei grondsoorten. Bekend van Texel, Terschelhng en Ameland.

^) Specimens of the first generation (so strong transverse lines, eye spots

indistinct, span normal) with reddish tinted ground colour.

[The form has nothing to do with f. hybridaria De Sélys, which depends on
environmental factors. It is very probably a rare hereditary colour form. It is

likely this form which was bred by V. Schultz (1930, Int. ent. Z. Guben 23 :

-445) among the spring form.]

2) Fore and hind wings with strikingly thick central shade.

^) Zie voor deze nomenclatuurkwestie: Nordstrom, F., 1943, Zur Deu-
tung einiger Linnéscher und Clerckscher Schmetterlingsarten, II. Was ist Pha-
laena Geometra amata L. ?, Folium Entomologicum (Festschrift z. 60. Geburtstage

von F. Bryk) : 14—19.
Nordström heeft m.i. volkomen gelijk: Phalaena amata L., 1758, is
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Drie generaties, waargenomen tussen eind April en half No-
vember (28-4 tot 16-11). Over de vliegtijden merkt Coldewey
op (in litt.):

„In de loop van 20 jaren nam ik deze soort in Doetinchem en

Twello waar op vrijwel alle dagen tussen 5 Mei en 6 October, in 2

of 3 generaties. Meestal vertoont amata zich hier voor het eerst in

de tweede helft van Mei, zelden vroeger (bijv. 5 Mei 1933, 7 Mei
1923). De hoofdvliegtijd valt gewoonlijk tussen half JuH en half

Aug., tijdens de vlucht van de tweede generatie. Dan volgt —maar
niet in alle jaren waargenomen —een derde gen. in (de tweede
helft van) September en de eerste week van October, [In Z. Mus.
een 2 van 16-11, dat wel bijzonder laat is.]

In sommige jaren kunnen we met tamelijke zekerheid —al blijft

de waarneming natuurlijk steeds onvolledig —de grens tussen

de vermoedelijke generaties trekken, zo bijv. in 1933 : I van
5 Mei tot 21 Juni, II van 6 Juli tot 25 Aug., Ill van 5 tot 26 Septr.

Maar dikwijls gaan I en II, en vooral II en III, onmerkbaar in el-

kaar over. Bovendien vliegen meestal verse en gehavende exx. ter

zelfder tijd dooreen; de tere kleuren worden spoedig flets, zodat we
hieraan weinig houvast hebben. Naar het mij voorkomt, begint de
tweede gen. vrijwel geregeld in de eerste helft van Juli voor de dag
te komen om tegen eind Aug. te verdwijnen. In Septr. kàn dan nog
een derde gen. volgen."

Var. De in 1761 door Linné beschreven vorm komt alleen

voor in Scandinavië en de Baltische landen. Meer naar het Zuiden,

en ook in ons land, vliegt :

Subsp. brykaria Nordstrom, 1943, Fohum Entom. : 19, fig.

Iets kleiner dan de Noordelijke vorm, vleugels zwak bestoven, met
gelere grondkleur, wis. met duidelijke middenstip en dikwijls met
vrij duidelijke wortellijn.

Vrij variabel wat de rode tekening betreft, hoewel extreme exx.

uiterst zeldzaam zijn.

P r o u t (Seitz 4 : 48, 1913) schrijft, dat exx. van de tweede gen.

kleiner zijn dan die van de eerste en minder donker bestoven.

Schneider (1924, Int. ent. Z. Guben 17: 159) schrijft, dat de
tweede gen. kleiner en kortvleugeliger is dan de eerste, terwijl

de derde weer gelijk is aan de voorjaarsgeneratie. Gemiddeld komt
dit voor onze exx. wel uit, hoewel het ter beschikking staande
materiaal niet voldoende is om een definitief oordeel uit te spreken.

1. f. impuncta nov. Zie p. (557). Zeldzaam ! Harderwijk, 1 5 en
1 ,$(Bo.); Hummelo, Groenekan (L. Mus.); Nijmegen (Wiss.);

Amsterdam (Botzen, Vari).

Phalaena (nu Cosymbia) punctaria L., terwijl Phalaena amataria L., 1761, de
Geometride is, die tegenwoordig door iedereen Calothysanis amata genoemd
wordt.

Volgens de nomenclatuurregels is de naam amataria L. ongeldig, daar Linné
in 1761 niet bewust een andere soort beschreef, doch alleen de naam corrigeren

wilde, wat niet geoorloofd is. Er zal echter voorgesteld worden deze naam toch

geldig te verklaren, waardoor slechts een geringe verandering in onze tot nog
toe gebruikte nomenclatuur nodig zou zijn.
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2. f. derufata nov. Bijna elk spoor van roodachtige bestuiving

ontbreekt en de schuine dwarsHjn is zuiver donkerbruini). Een vrij

gewone vorm, die stellig wel overal onder de soort is aan te tref-

fen.

3. f. crassestrigata nov. De schuine dwarslijn is opvallend dik,

maar overigens is de tekening volkomen normaal. Komt zowel bij

exx. met de typische roodachtige, als bij die met de bruine dwars-
lijn voor2). Appelbergen (Lpk. ); Wijster (Beyerinck); Denekamp
(F.F.); Colmschate (Lukkien); Winterswijk (Knf.); Harderwijk
(Bo. ); Nunspeet (Vari); Twello (Cold.); Arnhem, Renkum, Hees,
Venlo (Z. Mus.); Amsterdam (Vari); Deurne (Nies); Kerkrade
(Mus. M.).

4. f. rufomarginata nov.. Met brede rode bestuiving langs de
achterrand der vleugels, tot ongeveer halverwege de fijne lijnS).

Ermelo (Botzen); Nunspeet (Mac G.); Malden, Hatert (Bo.); Den
Haag (F.F.); Oisterwijk (28).

5. f. effusaria Klemensiewicz, 1894, Verh. zool. -bot. Ges. Wien
44 : 184. Het rose van de schuine lijn zeer breed naar buiten ver-

vloeiend, op de binnenrandshelft van de achtervls. zelfs tot aan de
buitenste scherp getekende dwarslijn reikend. Slochteren (Wiss.);

Zeist (zowel op voor- als avis. de ruimte tussen schuine lijn en
buitenste fijne lijn rood gevuld; Gorter).

6. f. cxtrema nov. Voorvleugel met breed uitgevloeide midden-
streep, achtervleugels geheel purperkleurig, de middenstip en op
beide vleugels de schuine dwarsstreep scherp afstekend^). Velp
(De Roo van Westmaas). Afgebeeld in Sepp, serie 2, 2, pi. XLIX,
fig. 10.

Rhodometra Meyrick.

649. R. sacraria L. Zeer zeldzame immigrant, tot nog toe slechts

2 keer waargenomen. Maar deze vindplaatsen zijn dan ook de
noordelijkste op het westelijk gedeelte van het Continent !

Niet bekend uit Denemarken. In het gehele omringende Duitse

gebied alleen 1 ex. aangetroffen in de Rijnprovincie (1947, Huns-
rück). In België nog niet waargenomen. In Engeland vooral in het

Zuiden herhaaldelijk opgemerkt, in 1947 echter over het gehele

Zuiden en midden. Alleen op Wight werden al 300 exx. gevan-
gen, terwijl het totaal aantal vermelde exx. over het gehele land

dat jaar 1200 bedroeg ! Slechts een enkele maal vermeld uit Noord-
Engeland, Schotland en Ierland.

Onze beide exx. zijn in Augustus gevangen.

1
) Almost every trace of the reddish suffusion fails and the oblique transverse

line is purely dark brown.
2) The oblique transverse line is strikingly thick, but the markings are for the

rest quite normal.
^) With broad red suffusion along the hind margin of the wings up to about

half-way the thin line.

*) Fore wings with broadly diffused oblique transverse line, hind wings com-
pletely purplish, the central spot and on both wings the thin submarginal line

sharply contrasting.
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Vin dpi. Z.H.: Wassenaarsche Slag, 15-8-1925, $ (Cold.,

vermeld in 1932, Tijdschr. v. Ent. 75 : XVII). N.B.: Nuenen, 4-8-

1944, $ (Verhaak).

Addendiun.

Op p. (502) na Emmelia trabealis Scop. aan het slot van de
Eustrotiinae toevoegen :

Tarache Hb.

650. (543a.) T. lucida Hufn. Het eerste ex. van deze in N.W.-
Europa uiterst zeldzame migrant werd in 1947 in ons land gevan-
gen.

Niet bekend uit Denemarken. In geheel Duitsland nu een uiterst

zeldzaam dier, dat daar vroeger echter meer voorkwam en tot in

Pommeren zelfs inheems geweest schijnt te zijn. Sinds tientallen

jaren is de vlinder daar echter niet meer aangetroffen. Slechts 1

vangst van meer recente datum is uit Duitsland bekend: 15 Aug.
1 934 te Weitmar in het Roerkolengebied. In Zwitserland is de soort

alleen zeer zelden in Wallis gevonden. Blijkbaar is het dier overal

ten Noorden van de Alpen een immigrant.

Uit België zijn geen vondsten bekend. (Lhomme, 1923 —1935,

Cat. Lép. France et Belgique : 735, schrijft : ,, Belgique : Baraque
Michel (Derenne)". Dit moet een vergissing zijn). Voor Frankrijk

geeft Lhommeop (I.e. : 300) ,, Partout". Zonder enige twijfel is

dit onjuist. Uit Engeland zijn slechts 8 exx. bekend, alle in het

Zuiden gevangen, het laatste in 1859 te Brighton. Niet aangetrof-

fen in Ierland.

Het Nederlandse ex. werd hoogstwaarschijnlijk in Juli gevangen
(het was niet gedateerd).

V i n d p 1. N.B.: Sint Michielsgestel, JuH (niet geheel zeker)

1947, op licht (Knippenberg).
Var. Het ex. behoort niet tot de typische vorm, die o.a. afge-

beeld is in Seitz (pi. 52 i, fig. 3) en Keer (pi. 58, fig. 1), doch
evenals alle in Engeland gevangen exx. tot :

1. f. albicoUis F., 1781, Spec. Ins. 2 : 218. Kop, thorax en wortel-
helft der wis. eenkleurig wit (vaak ook het abdomen), avis. wit met
smalle donkere achterrand. Seitz, I.e., fig. 4 ; South, pi. 19, fig. 9.

Corrigenda.

1. Deel VII, p. (399), r. 6 v.o. fig. 9 moet zijn : fig. 10.

2. p. (401), r. 9 v.o. fig. 3 moet zijn : fig. 2.

3. p. (404), r. 12 v.o. vol. 1 moet zijn: vol. 4.

4. p. (406), r. 1 v.b. vol. 42 moet zijn : vol. 41.

5. p. (413), r. 17 v.o. lelsum moet zijn : Jelsum.
6. p. (437), r. 17 v.b. fig. 13 b moet zijn :12 b.

7. p. (441), r. 6 v.o. fig. 6 moet zijn : fig. 7.
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8. p. (442), r. 11 v.b. I.e. moet zijn: Trans. Ent. Soc. London,
1911.

9. p. (448), r. 23 v.b. pi. 46 c moet zijn : 43 c.

10. p. (455), r. 20 v.b. anarismene moet zijn : enarismene.

11. p. (460). Tussen r. 4 en r. 5 v.b. inlassen : Procus Okcn.
12. p. (461), r. 10 v.b. vervalt.

13. p. (461), r. 13 en 14 v.b. schrappen: Met [uruncula {bico-

loda )

.

14. p. (461), r. 14 v.b. stellig wordt: Stellig.

15. p. (462), r. 11 v.o. p. 120 moet zijn: p. 448.


